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RESUMO

A taxa de crescimento de uma colônia do coral endêmico brasileiro
Siderastrea stellata, proveniente da Reserva Biológica do Atol das Rocas (3° 45’ S /
33° 40’ O – 3° 55’ S / 33° 50’ O), baseada em conta gem de bandas de crescimento e
datação absoluta pelo método U-Th, seguidas de analises geoquímicas e isotópicas,
revelaram uma variablidade das Temperaturas de Superfície do Mar (TSM) durante
os últimos 39 anos. Os resultados demonstram uma forte correlação entre o
crescimento do coral e a razão Sr/Ca, como também entre o Sr/Ca e U/Ca. O
crescimento, Sr/Ca e U/Ca indicaram um forte sinal com frequência decadal, que é
correspondente a um dos principais regimes de variabilidade do Atlântico Tropical
Sul. Além disto, pode ser dito que o sinal do δ18O apresentou uma boa coerência
com a ZCIT, indicando um potencial para futuros estudos sobre flutuações de
salinidade. Porém, a falta de correlação entre os parametros geoquimicos com a
TSM pode ser atribuída à limitação dos registros instrumentais de TSM disponíveis
para a área de estudo (PIRATA), que são provenientes de bóias oceanográficas
espaçadamente distribuídas. Assim, este estudo destaca alguns importantes fatores:
a necessidade de se obter os registros de TSM in situ, para que seja possível
estabelecer boas correlações entre esta e os traçadores; a clara relação entre o
crescimento e Sr/Ca, sugerindo que este traçador pode não ser regulado somente
pela TSM no caso de S. stellata; e a predominância de influências de variabilidades
decadais e semi-decadais para esta região.

Palavras-chave: Atlântico Tropical. Recifes de coral. Zona de Convergência
Intertropical. Temperatura de Superfície do Mar. Datação U-Th.

ABSTRACT

One colony growth rate of an endemic Brazilian coral Sideratrea stellata from
Atol das Rocas Biological reserve (3° 45’ S / 33° 4 0’ O – 3° 55’ S / 33° 50’ O), based
on growth band counting and U-Th dating method, followed by geochemical analysis,
revealed Sea Surface Temperature (SST) variability for the last 39 years. Results
show a strong correlation between coral growth and Sr/Ca ratio, and also strong
correlation between Sr/Ca and U/Ca. Growth, Sr/Ca and U/Ca indicate strong signal
at decadal frequencies, corresponding to one of major South Tropical Atlantic
variability. Moreover, it can be said that δ18O signal has showed good coherence with
respect to ITCZ, pointing out to potential future studies about salinity fluctuations.
However, the lack of correlation between SST and geochemical tracers can be
attributed to instrumental SST data restriction for the study site, which comes from
sparsely distributed oceanographic buyos (PIRATA). Insofar, this study highlights
some important factors: the need for in situ SST registry in order to establish good
correlations for SST and geochemical data; the clear relationship between coral
growth and Sr/Ca, suggesting that this ratio may not be regulated by SST only for S.
stellata; and the predominance decadal and semi-decadal variabilities at this region.

Keywords: Tropical Atlantic. Coral reefs. Intertropical Convergence Zone. Sea
Surface Temperature. U-Th dating.
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1

INTRODUÇÃO

As variabilidades climáticas são fenômenos que afetam todo o planeta e seus
efeitos podem ser diretamente sentidos pela sociedade. A região tropical do globo é
particularmente sensível a estas variabilidades devido ao seu papel termodinâmico
na circulação oceânico-atmosférica. É a região tropical que absorve a maior parte do
calor proveniente do Sol, que depois é redistribuído ao redor do planeta através do
intrincado sistema de circulação oceano-atmosfera (WANNER et al., 2008).
O estudo das variabilidades climáticas tropicais tem uma maior ênfase em
regiões onde seus efeitos são mais pronunciados, como o oceano Índico devido às
monções (i.e. DING et al., 2010), o Caribe devido aos furacões que ali se originam
(i.e. LANDSEA et al., 1999) e o Pacífico Tropical, que possui um regime de
variabilidade climática conhecido como El Niño, capaz de afetar todo o planeta
(ZEBIAK; CANE, 1987; PHILANDER, 1985; NEELIN et al., 1998; BARROS et al.,
2008). Nestas regiões há um volume de dados bem satisfatório, bem como um
monitoramento de diversos parâmetros climáticos com longas séries temporais
(HAYES et al., 1991; WALLACE et al., 1998 – programa TOGA), o que possibilitou
um grande avanço nas pesquisas climáticas destas regiões.
Em contraste, a região do Atlântico Tropical Sul (ATS) (Figura 1) possui um
volume menor de dados quando comparado ao Caribe e Pacífico (SERVAIN, 1991;
MEHTA; DELWORTH, 1995). Porém, nos últimos anos um grande esforço científico
tem sido feito na busca da compreensão dos fatores que regulam as variabilidades
climáticas do Atlântico Tropical através de dados instrumentais e proxies
paleoclimáticos (MOURA; SHUKLA, 1981; HASTENRATH, 1984; SERVAIN, 1991;
NOBRE; SHUKLA, 1996; MELICE; SERVAIN, 2003). Dos principais padrões
climáticos identificados no Atlântico tropical destacam-se a migração sazonal da
Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) (WANG; WANG, 1999) e o Gradiente
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meridional de Temperatura Superficial do Mar (GTSM) do Atlântico tropical, este
último apresentando uma variabilidade em escala interanual a decadal (MELICE;
SERVAIN, 2003; WAINER et al., 2008).

Figura 1: Representação das sub-regiões do oceano Atlântico Tropical (adaptado de
MELICE; SERVAIN, 2003).

Ambos estes padrões de variabilidade se combinam para regular o regime
climático das massas de continentais adjacentes, como por exemplo a região do
Sahel no oeste da África (XIE; CARTON, 2004), e o nordeste do Brasil (MOURA;
SHUKLA, 1981; SERVAIN, 1991). Ainda mais, estas variabilidades estão sujeitas a
sofrer influências de forçantes climáticas remotas, ou mesmo agirem como
precursores de outros eventos climáticos (WAINER et al., 2008). Além disto, a janela
de tempo coberta por dados instrumentais é relativamente curta (últimos 50 anos
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para o Atlântico Tropical Sul – projeto PIRATA), tornando as investigações
paleoclimáticas fundamentais. Neste contexto, o estudo multidisciplinar destes
padrões de variabilidade do passado recente é uma importante ferramenta para a
compreensão dos mecanismos climáticos de uma região, pois não somente
esclarece eventos passados como também pode gerar dados que permitam uma
maior precisão na predictabilidade e modelagem de eventos futuros.
Paralelamente, estudos climáticos ganharam destaque devido indicações de
aquecimento do planeta como um todo (Intergovernmental Panel for Climate Change
- IPCC). Sob esse ponto de vista, a investigação de fenômenos ocorridos no
passado recente pode vir a fornecer tendências de potencialização ou mitigação de
determinadas forçantes climáticas em um planeta cada vez mais quente. Corais
pétreos (ou verdadeiros) são as ferramentas deste estudo devido ao padrão de
crescimento de seu esqueleto carbonático em pares de bandas anuais de alta e
baixa densidade, que incorporam elementos traçadores (Sr, U,
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O) capazes de

fornecer informações sobre características da coluna d’água (BECK et al., 1992;
SHEN; DUNBAR, 1995; MIN et al., 1995; QUINN; SAMPSON, 2002; CORREGE,
2006).
Este estudo se insere nos projetos CLIMPast (CLIMa do Passado nas regiões
tropicais da America do Sul: variabilidade, Tendências e impactos—desafios para o
futuro) e LMI “PALEOTRACES” (PALEOclimatologia tropical, TRAÇadores e
variabilidadES), em uma colaboração internacional entre a Universidade Federal
Fluminense (UFF) e o Institute de Recherche pour le Development (IRD-França). Os
resultados decorrentes deste estudo poderão ser comparados a resultados já
obtidos pelo IRD para outras regiões tropicais.

2

2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Este estudo visa compreender o comportamento das variabilidades climáticas
recentes do Atlântico Tropical Sul Ocidental em escalas inter-anuais e decadais,
uma área onde os dados instrumentais são escassos, devido às relativas
dificuldades de obtenção, e alvo recente de diversos estudos climáticos e
paleoclimáticos. Para isto, serão investigados parâmetros oceânico-atmosféricos
inferidos a partir do registro fornecido por esqueletos calcários de corais pétreos.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Determinar a taxa de crescimento dos corais e estabelecer uma cronologia a
partir da (1) medição dos pares anuais de bandas de crescimento e (2) da
datação radiométrica pelo método U-Th;
2) Determinar as razões Sr/Ca e U/Ca e o δ18O ao longo do eixo de crescimento
e compará-los ao crescimento e avaliar suas respostas em função da TSM;
3) Reunir os resultados obtidos acima e compará-los a forçantes climáticas
regionais (ZCIT e GTSM) e forçantes remotas (El Niño e NAO).

3

3.1

BASE TEÓRICA

A VARIABILIDADE DO ATLÂNTICO TROPICAL

Na região do Atlântico Tropical, as interações entre oceano e atmosfera
contribuem de diversas formas para regular as condições climáticas na bacia
oceânica e nos continentes adjacentes (HASTENRATH, 1984; NOBRE; SHUKLA,
1996; NICHOLSON, 2009). Essas interações induzem flutuações na TSM entre os
hemisférios, regime de circulação dos ventos, ressurgência, precipitação, cobertura
de nuvens, pressão e temperatura ao nível do mar (HASTENRATH, 1984; CHANG
et al., 1997; FONTAINE et al., 1999; HUANG et al., 2004; WAINER et al., 2008). As
flutuações têm periodicidades que variam desde a escala sazonal e anual (HUANG
et al., 2004) até escalas de freqüência mais baixa, com periodicidades multianuais (8
– 12 anos) a decadais (20 – 30 anos) (MELICE; SERVAIN, 2003; WAINER et al.,
2008).
O Atlântico Tropical pode ser dividido em duas grandes áreas: Atlântico
Tropical Norte (ATN) e Atlântico Tropical Sul (ATS) (figura 1). O limite entre estas
duas áreas caracteriza-se por uma zona onde as TSMs são mais altas e geralmente
coincide com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT – seção 3.1.2) (SERVAIN,
1991; WANG; WANG, 1999; COELHO, 2002).Este conjunto apresenta um regime de
deslocamento norte e sul em função da intensidade de energia que chega a cada
hemisfério ao longo do ano (WANG; WANG, 1999). Ao se deslocar, o conjunto de
altas TSMs e ZCIT provoca uma série de efeitos diretos na bacia oceânica e em
quaisquer porções de terra adjacentes, sendo este o padrão que domina a
variabilidade sazonal e anual do Atlântico Tropical (MOURA; SHUKLA, 1981;
NOBRE; SHUKLA, 1996).
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As regiões ATN e ATS geralmente tem seu limites demarcados em 15° N, no
caso de ATN, e 15° S, no caso de ATS (figura 1). A variação gradativa da TSM ao
longo do limite norte de ATN até o limite sul de ATS configura o Gradiente meridional
de Temperatura do Atlântico Tropical (GTSM – MELICE; SERVAIN, 2003; WAINER
et al., 2008). Este gradiente apresenta flutuações de magnitudes multianuais e
decadais, tanto limitadas à esfera de cada região (ATN ou ATS), como abrangendo
todo o Atlântico Tropical. O estudo de Servain (1991) apontou para um
comportamento assimétrico entre as TSMs das duas regiões, ou seja, fases de
anomalias positivas de TSM no ATN coincidindo com fases de anomalias negativas
no ATS. Seus resultados também apontavam para o mesmo tipo de comportamento
em situações opostas, isto é, anomalias negativas no ATN e positivas no ATS. Este
comportamento assimétrico, que ficou conhecido como dipolo, juntamente com
outras flutuações no GTSM, constituem os fatores de maior relevância na estrutura
climática da região (HASTENRATH, 1984; SERVAIN, 1991; CHANG et al., 1997;
HUANG et al., 2004; entre outros).

3.1.1 O Gradiente Meridional de Temperatura do Atlântico Tropical e o Dipolo
Atlântico

Os primeiros estudos conclusivos sobre o mecanismo geral de circulação e
climatologia do Atlântico Tropical foram realizados a partir da década de 1970 e 80
(HASTENRATH; LAMB, 1977; HASTENRATH; LAMB, 1978; MOURA; SHUKLA,
1981, HIRST; HASTENRATH, 1983; CHU, 1983; HASTENRATH, 1984). Apesar dos
dados esparsos de TSM obtidos a partir de medições feitas por navios, estes
estudos foram capazes de elucidar o comportamento do ciclo anual em áreas do
Atlântico Tropical como a costa africana (HASTENRATH; LAMB 1977, 1978; HIRST;
HASTENRATH, 1983), o nordeste brasileiro (MOURA; SHUKLA, 1981; CHU, 1983;
HASTENRATH, 1984) e parte da América Central e Caribe (HASTENRATH, 1984).
Moura e Shukla (1981), utilizando um banco de dados de 25 anos de TSM e
precipitação, foram os primeiros a apontar para uma relação entre os períodos de
seca no nordeste do Brasil e anomalias positivas de TSM no ATN e anomalias
negativas no ATS, durante o verão do hemisfério norte. Ainda, esta relação também
se mostrou válida de forma oposta, ou seja, períodos de chuva no nordeste
associados a anomalias negativas no ATN e positivas no ATS durante o verão do
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hemisfério sul. Mais tarde, Servain (1991) sugeriu um índice de variabilidade
simples, que consiste na diferença entre as anomalias de TSM do ATN e do ATS.
Assim como Moura e Shukla (1981), os resultados obtidos por Servain (1991)
também apontavam para um comportamento assimétrico das TSMs, com uma
variabilidade entre 8 e 13 anos. Por este motivo, o índice ficou conhecido como
dipolo Atlântico.
A existência de um verdadeiro dipolo entre as anomalias de TSM dos
diferentes hemisférios do Atlântico Tropical ainda é uma questão controversa.
Alguns estudos posteriores ao de Servain (1991) constataram a existência de um
dipolo com variabilidades de freqüência decadal (MEHTA; DELWORTH, 1995;
CHANG et al., 1997; FONTAINE et al., 1999), enquanto outros autores
(HOUGHTON;

TOURRE,

1992;

MEHTA,

1998;

ENFIELD

et

al.,

1999;

DOMMENGET; LATIF, 2000) concluíram que a configuração em dipolo acontece,
porém sua periodicidade não poderia ser considerada um padrão de variabilidade, já
que

nenhum modelo foi capaz de atribuir significância estatística ao padrão de

dipolo.
Mehta e Delworth (1995), usando um registro de 100 anos de TSM medidas
por navios, constataram a existência do dipolo com periodicidade entre 12 e 20
anos, com amplitudes máximas entre 15° N e 15° S. C hang et al. (1997), estudando
relações entre TSM, ventos e fluxos de calor da região, também constataram uma
variabilidade com periodicidade de 13 anos em configuração de dipolo. Esta
configuração foi atribuída às interações termodinâmicas instáveis entre oceano e
atmosfera reguladas por um mecanismo de retroalimentação (feedback) entre os
fluxos de calor atmosféricos e TSM do Atlântico Tropical. Este mecanismo pode ser
descrito da seguinte maneira: suponha que o ATN exiba uma anomalia positiva
(negativa) de TSM enquanto o ATS uma anomalia negativa (positiva). Desta forma,
os ventos na porção norte estarão enfraquecidos (fortalecidos), enquanto na porção
sul esses ventos se fortalecem (enfraquecem). As anomalias de fluxo de calor
superficial resultante em ambos os lados do Atlântico Tropical tenderão a reforçar as
anomalias de TSM iniciais, o que caracteriza um mecanismo de retroalimentação
positivo na interação oceano-atmosfera. A advecção meridional de anomalias de
calor sustentada pela estabilidade das correntes oceânicas, que circulam em ambos
os hemisférios, agiria como um mecanismo de retroalimentação negativo. Juntos, os
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mecanismos de retroalimentação positivo e negativo fariam surgir uma oscilação
interdecadal autossustentada (CHANG et al., 1997).
Em outro estudo usando uma série de 75 anos de TSM e precipitação na
região do Atlântico Tropical, Fontaine et al. (1999) constataram uma modulação no
gradiente transequatorial de TSM conduzida por anomalias de vento no ATN, que
precedem em um mês as anomalias de TSM da região. Este sistema também
apresentou uma configuração semelhante a um dipolo no seu plano meriodional,
mais uma vez com periodicidade em torno de uma década. Já o estudo realizado por
Houghton e Tourre (1992) foi um dos primeiros a questionar a conformação em
dipolo da variabilidade decadal do Atlântico Tropical. Neste estudo nenhuma relação
estatisticamente significativa foi constatada entre as anomalias de TSM entre ATN e
ATS que pudesse caracterizar um dipolo. Entretanto, evidências de flutuações de
baixa frequência no gradiente de TSM ao longo dos hemisférios e suas relações
com o regime de precipitação no nordeste foram encontradas. Posteriormente,
Mehta (1998) estudou uma série de 110 anos de TSM a partir de dados de navios e
concluiu que flutuações nas anomalias de TSM do ATS eram responsáveis por mais
de 80% da variabilidade multianual (12 – 13 anos) no Atlântico Tropical. O autor
também examinou comportamento do dipolo, sem achar qualquer significância
estatística para este tipo de configuração. A mesma ausência de significância
estatística foi encontrada nas modelagens de Enfield et al. (1999) e Dommenget e
Latif (2000).
Apesar da dúvida sobre uma variabilidade em dipolo no Atlântico Tropical, o
índice proposto por Servain (1991) é uma ferramenta útil para a abordagem da
região, pois avalia justamente o gradiente meridional das anomalias de TSM. Este
índice foi revisto por Melice e Servain (2003), em uma análise de 34 anos das
anomalias de TSM do Atlântico Tropical. A abordagem de ondeletas (wavelets)
realizada pelos autores revela padrões de variabilidades independentes entre ATN e
ATS (respectivamente 9,6 anos e 14 anos). Por comportarem-se de maneiras
independentes as anomalias de TSM no ATN e ATS podem, eventualmente,
comportarem-se como um dipolo, quando suas oscilações atingem extremos
opostos simultaneamente (MELICE; SERVAIN, 2003).
Os dados instrumentais sobre TSM e circulação atmosférica mais confiáveis
para a região do Atlântico Tropical são provenientes do projeto PIRATA (PIlot
Research moored Array in the Tropical Atlantic –http://www.pmel.noaa.gov/pirata).
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Este consiste em uma rede de boias oceanográficas capazes de realizar uma série
de medidas de parâmetros como TSM e regimes de ventos zonais e meridionais. No
presente estudo, são utilizados estes dados de TSM para serem confrontados com
os resultados obtidos pela análise do coral.

3.1.2 A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) pode ser definida como o limite
convergente da circulação oceânico-atmosférica entre os hemisférios e constitui o
ramo ascendente da circulação de Hadley (WANG; WANG 1999). A ZCIT
caracteriza-se por uma faixa onde: há confluência de ventos de baixa altitude
(ABIODUN et al., 2008); há formação de densas nuvens convectivas (PETERSON;
HAUG, 2006); as TSMs e precipitação são máximas (COELHO, 2002). A estrutura
da ZCIT é mais persistente e bem definida sobre os oceanos Atlântico e Pacífico
tropicais,

pois

a

influência

continental

em

outras

longitudes

inibe

seu

desenvolvimento (HOLTON et al., 1971).
Ao longo de toda a sua extensão, o posicionamento médio anual da ZCIT
tende a ser sobre o hemisfério norte, por volta de 10° N no Pacífico e 5° N no
Atlântico (WANG; WANG, 1999). Sobre o Atlântico, a ZCIT exibe um padrão claro de
deslocamento sazonal entre posições mais ao norte e mais ao sul (BIASUTTI et al.,
2005) e influencia diretamente o regime anual de precipitação na costa equatorial
africana (NICHOLSON, 2009) e porção norte da América do Sul (MOURA; SHUKLA,
1981; SERVAIN, 1991; COELHO 2002, PETERSON; HAUG, 2006). A Figura 2
ilustra a marcha anual da ZCIT, que tende a se posicionar mais ao Norte no mês de
Julho (verão Boreal) e mais ao Sul no mês de Janeiro (verão Austral).
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Figura 2: Ilustração da migração anual da ZCIT entre os hemisférios.

3.2

FATORES CLIMÁTICOS EXTERNOS

3.2.1 Oscilação do Atlântico Norte (NAO)

Os primeiros estudos reconhecendo a existência da Oscilação do Atlântico
Norte (NAO) datam de mais de 70 anos (WALKER; BLISS, 1932 apud HURRELL,
1995). A NAO é uma das principais fontes de variabilidade interanual do Hemisfério
Norte e está associada às variações no gradiente de pressão entre a Islândia e o
arquipélago

dos

Açores

(BARNSTON;

LIVEZEY,

1987;

HURRELL,

1995;

LUTERBACHER, 1999; VISBECK et al., 2001).
O índice da NAO é calculado a partir das diferenças de pressões
atmosféricas

normalizadas

entre

o

arquipélago

dos

Açores,

Portugal

e

Stykkisholmur, Islândia (HURRELL, 1995). A fase positiva (negativa) da NAO está
associada a anomalias de TSM positivas (negativas) na porção oeste do Atlântico
entre 20° N e 45° N e a anomalias de TSM negativas (positivas) na porção leste do
Atlântico entre 0° e 30° N (HURRELL, 1995; VISBECK et al., 2001; GROSSMANN;
KLOTZBACH, 2009). Outra característica é que a NAO apresenta amplitude e área
de cobertura mais pronunciadas durante o inverno boreal (Dezembro-Março),
quando responde por cerca de 37% da variabilidade (MARSHALL et al., 2001).
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Foram realizadas reconstruções que remontam o índice NAO até 1675
(LUTERBACHER et al., 1999), sendo que o índice caracteriza-se por uma
predominância de fases positivas nos últimos 30 anos (VISBECK et al., 2001). O
estudo de Luterbacher et al. (1999) também apontou para uma variabilidade de
baixa freqüência entre 54 e 68 anos quando são consideradas as médias anuais do
índice NAO. Outros estudos apontam para uma variabilidade em escala decadal
(HURRELL, 1995; RAJAGOPALAN, 1998).
Há evidencias que suportam mecanismos de tele-conexão entre os
componentes da variabilidade do Atlântico Topical e a NAO (RAJAGOPALAN et al.,
1998; OKOMURA et al., 2001; MELICE; SERVAIN, 2003; WAINER et al., 2008).
Déqué e Servain (1989) sugeriram que quando a circulação de ventos de oeste se
fortalece (enfraquece) no Atlântico Norte extratropical, anomalias negativas
(positivas) tendem a se desenvolver nos trópicos, configurando um mecanismo em
fase. Estudos posteriores sugerem que os mecanismos que sustentam o
desenvolvimento de anomalias de TSM no Atlântico Tropical não se restringem aos
trópicos, podendo induzir mudanças significativas no regime da NAO (OKOMURA et
al., 2001; WAINER et al., 2008). Porém, este tipo de interação pode ser uma via de
mão dupla, onde uma variabilidade extratropical também pode ser capaz de induzir
mudanças no regime de variabilidade do Atlântico Tropical (XIE; TANIMOTO, 1998).

3.2.2 El Nino / Southern Oscillation (ENSO)

As primeiras noções sobre a existência do fenômeno ENSO podem ser
datadas do final do século 19, devido aos seus efeitos no clima da costa peruana
(ver WANG; FIEDLER, 2006 para uma revisão histórica). Porém, foi apenas ao final
da década de 1960 que Bjerknes (1969) sugeriu a hipótese de que um mecanismo
de retroalimentação positiva entre oceano e atmosfera, envolvendo a circulação de
Walker, seria o responsável pelo aquecimento das TSMs nas regiões leste e central
do Pacífico equatorial. Segundo o autor, uma diminuição dos “easterlies”
enfraqueceria a ressurgência equatorial, tornando o Pacífico leste equatorial mais
quente, que por sua vez fornece calor para a atmosfera sobre esta área do oceano.
Consequentemente, há uma diminuição no contraste de temperatura ao longo da
circulação de Walker, fazendo com que seu fluxo diminua. A essência do
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mecanismo sugerido por Bjerknes (1969) continua norteando os estudos realizados
atualmente.
Apesar de se desenvolver no Pacífico, o ENSO é um fenômeno que afeta
todo o globo. Diversos estudos realizados foram capazes de demonstrar as
influencias deste fenômeno sobre regiões do Atlântico através de teleconexões
atmosféricas (COVEY; HASTENRATH, 1978; MUNNICH; NEELIN, 2005; BARROS
et al., 2008). Fases positivas do ENSO culminam em aquecimento da troposfera ao
redor dos trópicos, seguido de um aquecimento do oceano. Este é fortalecido pela
redução da evaporação devido à diminuição dos ventos de troca. Este calor chega
ao Atlântico através da circulação de Walker (WANG; FIEDLER, 2006), influenciando
principalmente as TSMs do ATN e os regimes chuvosos das massas de terra da
porção Norte e Nordeste da América do Sul (MUNNICH; NEELIN, 2005). Efeitos do
fenômeno ENSO também já foram sentidos no ATS, como já foi demonstrado com
corais do litoral sul da Bahia (LEÃO et al., 2003; EVANGELISTA et al., 2007).

3.2.3 Oscilação Decadal do Pacífico (PDO)

A Oscilação Decadal do Pacífico (PDO) trata-se de uma variabilidade
centrada no Pacífico Norte (40° N / 160° O) que apr esenta flutuações de larga
escala e em longo prazo nos padrões de TSM e circulação atmosférica (BOND;
HARRISON, 2000). Este fenômeno acarreta diversos efeitos diretos no clima da
América do Norte, mas, assim como o ENSO, é capaz de influenciar o clima de todo
o planeta, como por exemplo regulando a intensidade de furacões e ciclones
(EMANUEL, 2005; WEBSTER et al., 2005).
Além disto, os efeitos de potencialização ou mitigação da PDO sobre o ENSO
também são capazes de serem refletidos pelas mesmas teleconexões atmosféricas.
Estes efeitos, consequentemente, podem também estar refletidos em corais do ATS,
como demonstrado por Leão et al. (2003) e Evangelista et al. (2007).

3.3

CORAIS PÉTREOS

Corais pétreos ou verdadeiros são animais exclusivamente marinhos que
pertencem à ordem Scleractinia (RUPPERT; BARNES, 1996; BRUSCA; BRUSCA,
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2007). Estão distribuídos ao redor de todo o planeta, principalmente na região
tropical onde formam recifes de grandes proporções, como por exemplo a Grande
Barreira de Corais da Austrália. Em geral, organizam-se em colônias e secretam um
exoesqueleto carbonático (CaCO3) formado por cristais de aragonita. O mecanismo
exato que regula o processo de secreção da aragonita pelo coral ainda é tema de
muito debate científico (ALLEMAND et al., 2004), porém estudos já foram capazes
de identificar o padrão de crescimento destes organismos (KNUTSON et al., 1972
apud BERKOWSKI; BELKA, 2008). Este padrão caracteriza-se pela secreção de um
par anual de bandas radiais compostas por CaCO3, sendo uma de alta e outra de
baixa densidade.
A diferença entre densidades nas bandas de crescimento é proveniente das
variações de temperatura da água do mar circundante, que influencia na solubilidade
dos íons de carbonato presentes na água, tornando-o mais ou menos suscetível à
precipitação. Portanto, variações de temperatura decorrentes da sazonalidade
influenciam as densidades das bandas, tornando-as mais densas em baixas
temperaturas, quando é mais solúvel o CaCO3, e menos densas em altas
temperaturas, quando há mais CaCO3 disponível. Sendo assim, é possível afirmar
que a temperatura é um fator que regula o crescimento do coral de forma geral, pois
está diretamente relacionada à disponibilidade de íons carbonato dissolvidos (HCO3-)
(WEBER et al., 1975).
Outro fator que tem importante participação no crescimento de muitos corais é
a luminosidade (SCHUTTER et al., 2008). Uma boa parte destes organismos,
principalmente os recifais, realiza simbiose com algas unicelulares fotossintetizantes,
chamadas de zooxantelas, ou mesmo com fungos e bactérias, presentes em seus
tecidos (PANTOS; BYTHELL, 2010). Esta íntima relação permite ao coral acessar os
produtos fotossintetizados, proporcionando grande parte da energia que o coral
necessita para seu metabolismo e, consequentemente, para a secreção do
exoesqueleto carbonático. O dióxido de carbono consumido durante a fotossíntese
também afeta o equilíbrio dos íons de carbonato dissolvidos, tornando-os mais
suscetíveis à precipitação e contribuindo para o crescimento. Por isso, corais que
possuem zooxantelas chegam a crescer vários centímetros por ano, como é o caso
de algumas espécies de Acropora da Grande Barreira de Recifes da Austrália
(GBRA) (OKAMOTO et al., 2010).No Brasil, são poucos os estudos publicados que
avaliam a taxa de crescimento anual das espécies de corais existentes (REIS;
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LEÃO, 2000; LINS-DE-BARROS, 2005). Estima-se que o crescimento das espécies
brasileiras de coral seja menos acelerado quando comparado ao de espécies
provenientes do Caribe e Pacífico.
A ocorrência de corais na costa brasileira é extensa. Muitas espécies ocorrem
desde a costa do Maranhão até o litoral sul de São Paulo, como é o caso de
Mussismilia hispida, enquanto outras apresentam ocorrência mais restrita, como é o
caso de M. braziliensis e Favia leptophylla, presentes apenas no litoral sul da Bahia.
A diversidade de espécies brasileiras é baixa quando comparada à outras regiões,
porém apresenta um elevado índice de endemismo. Das 15 espécies de corais
verdadeiros construtores de recifes que ocorrem no Brasil, sete são endêmicas.
Além disso, a costa brasileira concentra as únicas formações de recifes de coral do
Atlântico Sul Ocidental, como a formação dos Abrolhos e o Recife de Fora, ambos
no litoral sul da Bahia (HETZEL; CASTRO, 1994).

3.4

CORAIS COMO MONITORES PALEOCLIMÁTICOS

Corais pétreos vêm sendo extensamente utilizados como monitores climáticos
ao longo das últimas décadas (i.e. BECK et al., 1992; SHEN; DUNBAR, 1995; SHEN
et al., 1996; CARDINAL et al., 2001; QUINN; SAMPSON, 2002; CORREGE, 2006; e
muitos outros). O padrão de crescimento desses organismos é favorável ao estudo
do paleoclima pelos seguintes fatores: (1) o crescimento anual em pares de banda
de alta e baixa densidades (KNUTSON et al., 1972 apud BERKOWSKI; BELKA,
2008); (2) continuidade de crescimento (RUPPERT; BARNES, 1996; BRUSCA;
BRUSCA, 2007) (3) incorporação de elementos químicos traçadores que refletem
condições de temperatura (Sr, U, Mg,

18

O), salinidade (δ18O) (BECK et al., 1992;

SHEN; DUNBAR, 1995; SHEN et al., 1996); (4) são menos suscetíveis à ação de
bioerosão e bioturbação, como ocorre em muitos estudos que utilizam testemunhos
de sedimento (SHEN et al., 2008).
O crescimento anual permite a elaboração de uma cronologia da amostra de
esqueleto em alta resolução temporal. A extensão do eixo principal de crescimento
da colônia definirá a extensão da série temporal obtida, que pode variar de poucos
anos a vários séculos. Alguns estudos foram capazes de abranger várias décadas
em resoluções mensais (BECK, et al., 1992; ALIBERT et al., 1997), enquanto o
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estudo de Goodkin et al. (2005) foi capaz de inferir temperaturas derivadas do
esqueleto coralíneo, em resolução anual, para os últimos dois séculos. Este tipo de
resolução temporal só pode ser alcançada devido à continuidade do crescimento da
colônia, que confere uma cronologia sem hiatos e possibilita o registro contínuo das
condições da água durante o tempo de vida do organismo.
A menor suscetibilidade à bioerosão e bioturbação é decorrente da densidade
mais elevada do esqueleto em comparação ao sedimento não consolidado. Isso
torna menos provável que organismos remobilizem ou danifiquem o interior do
esqueleto coralino garantindo, na maioria dos casos, a integridade do mesmo e
conseqüentemente do registro nele presente. Devido a todos estes fatores, é
possível analisar os traçadores incorporados pelo esqueleto do coral em busca das
condições predominantes do ambiente no momento em que as bandas de
crescimento foram formadas. Os próximos tópicos do texto têm por finalidade
descrever as relações intrincadas entre os elementos traçadores, o esqueleto do
coral e as condições da água.

3.5

OS ELEMENTOS TRAÇADORES E SUA RELAÇÃO COM A TSM

A seguir são descritos os traçadores de TSM utilizados no presente estudo.
Um destaque especial deve ser dado à razão Sr/Ca, por se tratar de um dos mais
confiáveis traçadores de TSM, largamente utilizado em estudos paleoclimáticos
(BECK et al., 1992; QUINN; SAMPSON, 2002; CORREGE, 2006, entre outros).
Outra questão que merece destaque é a não utilização da razão Mg/Ca como
traçador de TSM pelo presente estudo. Cerca de 40% do elemento Mg presente no
esqueleto coralíneo pode estar associado à matéria orgânica ou adsorvido na
superfície dos cristais de aragonita, o que exige um pré-tratamento para retirar o
excesso de Mg que não foi substituído na estrutura do esqueleto calcário
(WATANABE et al., 2001). Este pré-tratamento, porém, ainda é um processo que se
encontra em desenvolvimento pela comunidade cientifica e não foi realizado no
presente estudo, motivo pelo qual decidiu-se não fazer uso da razão Mg/Ca.

29

3.5.1 A razão Sr/Ca

Os primeiros estudos sobre o ciclo biogeoquímico do estrôncio (Sr) datam de
60 anos atrás (ODUM, 1951 apud LIMBURG, 2004). De forma sucinta, o ciclo pode
ser definido da seguinte maneira: aporte de material oriundo de intemperismo
terrestre ao oceano, sedimentação no assoalho oceânico por precipitação inorgânica
e absorção de organismos, diagênese levando a formação de rocha sedimentar e,
eventualmente, rocha ígnea e por fim o retorno ao continente através de erupções
vulcânicas.
Os íons do elemento Sr possuem duas características semelhantes aos íons
de Ca: a mesma valência (+2) e o raio iônico com valores muito próximos (Ca2+ =
1.00 Å, Sr2+ = 1.18 Å) (KAUSKROPF; BIRD, 1995). Desta forma, o Sr pode substituir
o Ca em minerais como calcita e aragonita segundo a seguinte equação,

Sr2+ +CaCO3 ↔ SrCO3 + Ca2+,

enquanto que o montante substituído é uma função do coeficiente de
particionamento entre o mineral (aragonita ou calcita) e o fluido de onde precipitam
Ca e Sr, neste caso a água do mar. Portanto,

[Sr/Ca]coral = DSr[Sr/Ca]água,

onde DSr representa o coeficiente de particionamento entre a razão Sr/Ca do
material carbonático e a água do mar circundante. A inferência da TSM a partir dos
valores de [Sr/Ca]coral baseia-se na dependência de DSr com a temperatura. Como a
aragonita biogênica geralmente não está em equilíbrio termodinâmico, o mecanismo
exato de dependência entre DSr e TSM deve ser determinado empiricamente
(MARTIN et al., 2004). Outra premissa importante para um traçador de TSM é que
sua concentração no oceano seja razoavelmente constante ao longo do tempo. As
variações de Sr/Ca no oceano são tidas como estáveis ao longo do tempo
(CORREGE, 2006), porém já foram reportadas variações temporais (STOLL;
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SCHRAG, 1998) e espaciais (DEVILLIERS et al., 1995) que podem levar a
incertezas de até 2-3º C.
Um dos primeiros estudos capazes de validar a dependência de DSr em
relação à temperatura foi o realizado por Smith et al. (1979), com experimentos in
situ e em laboratório. Porém, foi o estudo realizado mais tarde por Beck et al. (1992)
que difundiu o interesse pelo uso da razão Sr/Ca de corais como um traçador
confiável de temperatura. Este estudo utilizou uma técnica de Espectrometria de
Massa por Ionização Térmica (TIMS) para medir valores de Sr/Ca em uma resolução
quase mensal. A precisão da TSM reconstruída pelos autores chegava a 0.5º C, o
suficiente para registrar variações anuais de águas tropicais.
Desde então, inúmeros estudos utilizando Sr/Cacoral como traçador de TSM
vêm sendo desenvolvidos, porém sempre se discutiu a respeito da relação entre o
crescimento e a incorporação de Sr no esqueleto (WEBER, 1973 apud CORREGE,
2006). Alguns estudos apontam que os valores de Sr/Cacoral são mais afetados pelo
crescimento do que pela TSM (WEBER, 1973; DEVILLIERS et al., 1995 e outros),
enquanto outros estudos apontam que apenas as flutuações TSM interferem nos
valores de Sr/Cacoral (BECK et al., 1992; SHEN et al., 1996; ALIBERT et al., 1997).
A controvérsia sobre se [Sr/Ca]coral está mais relacionada ao crescimento ou à
TSM ainda persiste. Há duvida sobre que processos fisiológicos estariam envolvidos
na incorporação do Sr e se este processo é espécie-específico (COHEN et al.,
2004). Por isto, estudos recentes têm utilizado calibrações de TSM a partir dos
[Sr/Ca]coral levando-se em conta os efeitos do crescimento (GOODKIN et al., 2005;
SAENGER et al., 2008), sendo capazes de melhorar consideravelmente as
estimativas de temperatura inferidas por corais.
A utilização da razão Sr/Ca como traçador da TSM em corais também
apresenta certas vantagens em relação a outros traçadores, como a razão Mg/Ca e
o δ18O. Como já citado anteriormente, boa parte do Mg presente no esqueleto
coralíneo pode estar associado a matéria orgânica e não à substituição na estrutura
do esqueleto calcário (WATANABE et al., 2001). Já em relação ao δ18Oágua, seus
valores tendem a flutuar em função dos regimes de evaporação/precipitação,
enquanto que [Sr/Ca]água tende a ser mais estável (CORREGE, 2006), o que o torna
um traçador mais confiável. Para que a correlação entre TSM e [Sr/Ca]coral seja
precisa, o mais indicado é que os valores de TSM sejam obtidos in situ (i.e. BECK et
al., 1992; QUINN; SAMPSON, 2002), havendo algumas exceções de estudos que se
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utilizam de modelos (i.e. CARDINAL et al., 2001). Neste caso, podemos assumir que
a precisão do modelo, sua resolução espaço-temporal e a continuidade de seus
registros sejam fundamentais para a coerência entre [Sr/Ca]coral e TSM.

3.5.2 A razão U/Ca

O intemperismo continental é considerado a maior fonte de Urânio para o
oceano, que recebe um aporte de cerca de 53 Mmol/ano de U, sendo quase 80%
desta carga (~ 42 Mmol/ano) transportada através de rios (DUNK et al., 2002). O
tempo de residência do U no oceano é grande (4.5 x 105 anos) quando comparado
ao aporte anual, acarretando um sistema de tamponamento que restringe a
flutuabilidade dos níveis de U no oceano ao longo do tempo (SHEN; DUNBAR,
1995)
Em meios aquosos oxidantes, U ocorre principalmente no estado hexavalente
como o estável grupo uranil, (UO2)2+ (raio iônico 0.9 Å), e em complexos formados
por este grupo. Na água do mar a forma dominante é o ânion uranil-carbonato
(UO2(CO3)3)4- (DJODIC et al., 1987 apud SHEN; DUNBAR, 1995). O estudo
realizado por Shen e Dunbar (1995) sugere que a forma mais provável de
incorporação de U pela aragonita do esqueleto coralíneo pode ser descrita pela
seguinte equação,

CaCO3 + UO2(CO3)2- ↔ CaUO2(CO3)2 + (CO3)2-,

demonstrando que a disponibilidade do ânion uranil-carbonato na água influencia na
incorporação do elemento U na matriz cristalina da aragonita.
A sensibilidade de U/Ca em relação à TSM é tida como cerca de cinco vezes
superior à sensibilidade de Sr/Ca (MIN et al., 1995; SHEN; DUNBAR, 1995;
CORREGE, 2006). Min et al. (1995) realizou um dos primeiros estudos
correlacionando TSM e U/Cacoral, porém a correlação entre U/Ca e TSM baseou-se
apenas em evidencias empíricas semelhantes às encontradas por Shen e Dunbar
(1995), sendo que os mecanismos responsáveis pela incorporação e flutuação de
U/Ca no esqueleto coralíneo permanecem desconhecidos. Por este motivo, a razão
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U/Ca tende a ser utilizada como um complemento em relação a outros traçadores de
TSM (Sr/Ca, Mg/Ca e δ18O) em abordagens “multiproxy” (i.e. WEI et al., 2000;
QUINN; SAMPSON, 2002).

3.5.3 O δ18O

O primeiro estudo a sugerir o uso do

18

O como paleotermômetro foi o de Urey

(1947). Em seguida, Epstein e Mayeda (1953) foram capazes de desenvolver uma
relação empírica (δ18O) relacionando variações de temperatura às diferenças entre
concentrações de

18

O presentes na água e em carbonatos biogênicos. A notação

18

δ O representa a razão isotópica 18O/16O, derivada a partir da equação,

δ18O = (18O/16Oamostra - 18O/16Opadrão) / 18O/16Opadrão,

onde

18

O/16Opadrão consiste em uma solução padrão que representa o valor médio de

18

O/16O assumido para os oceanos e

18

O/16Oamostra representa

18

O/16O medido no

esqueleto do coral.
O δ18O tem sido extensamente utilizado como um traçador de TSM em
carbonatos, apesar de os valores de δ18O do oceano mostrarem-se mais variáveis
do que os valores de Sr/Ca ou U/Ca (CAHYARINI et al., 2008). Como essas
variações estão relacionados a processos de evaporação/precipitação, foi sugerida a
possibilidade de se utilizar o δ18O para inferir sobre a salinidade, subtraindo-se de
δ18Ocoral o sinal de TSM fornecido por Sr/Cacoral e conhecendo-se o δ18Oágua do local
estudado (CORREGE, 2006).
A dependência do δ18O em relação à TSM e sua robustez como traçador
assemelham-se ao de Sr/Ca, porém o mecanismo de incorporação do elemento O
no esqueleto do coral é mais complexo (ALLEMAND et al., 2004). Estudos recentes
demonstram que a incorporação de O envolve mais de uma forma iônica (CO2 a
CO32-), que estão sujeitos aos processos pouco conhecidos que ocorrem nos
centros de calcificação (COHEN; MCCONNAUGHEY, 2003; ALLEMAND et al.,
2004). Outra consideração importante refere-se ao “efeito vital” (UREY, 1951 apud
ROLLION-BARD et al., 2003), ou desequilíbrio isotópico em relação a [18O]água,
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tornando o esqueleto de aragonita do coral empobrecido em 18O. Já foi sugerido que
este desequilíbrio seria uma conseqüência do efeito combinado entre o
fracionamento cinético e o metabolismo do coral (MCCONNAUGHEY, 1989). Outras
explicações envolvem [CO32-] a na água do mar (SPERO et al., 1997; ZEEBE, 1999),
como sugerido para foraminíferos, e o valor do pH no fluido de calcificação
(ROLLION-BARD et al., 2003).

4

4.1

MATERIAIS E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

4.1.1 Aspectos gerais

O Atol das Rocas (3° 45’ S e 3° 55’ S – 33° 40’ O e 33° 50’ O) está localizado
a 266 km ao largo da cidade de Natal-RN e a 145 km a oeste do arquipélago de
Fernando de Noronha (Figura 3). Seu formato elíptico abrange uma área de 36.249
ha e possui 3,7 km de comprimento em seu eixo maior (E-W), enquanto seu eixo
menor (N-S) se estende por 2,5 km. Trata-se da primeira unidade de conservação
marinha criada no Brasil (decreto n° 83.549/1979) e a única formação em atol
presente no Atlântico Sul Oeste (KIKUCHI; LEÃO, 1997), sendo o acesso permitido
somente para atividades científicas.
Duas ilhas arenosas, ilha do Farol e do Cemitério, formam as únicas áreas
expostas do atol durante as marés altas. A formação recifal, exposta à superfície
durante as marés baixas é interrompida por um canal ao norte (Barreta) e um canal
a oeste (Barretinha). Durante as marés baixas, estes canais formam as únicas
comunicações entre o exterior do atol e seu interior, onde há formação de uma
laguna arenosa, com profundidades que podem alcançar 5 m (GHERARDI;
BOSENCE, 1999). A estrutura do recife é irregular e com muitas reentrâncias, o que
favorece a formação de inúmeras piscinas durante as marés baixas. Nessas
piscinas a comunicação com o exterior do atol pode ser restrita ou mesmo
interrompida durante longos períodos, acarretando em grandes variações de
parâmetros como temperatura superficial e salinidade da água.Duas ilhas arenosas,
ilha do Farol e do Cemitério, formam as únicas áreas expostas do atol durante as
marés altas. A formação recifal, exposta à superfície durante as marés baixas é
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interrompida por um canal ao norte (Barreta) e um canal a oeste (Barretinha).
Durante as marés baixas, estes canais formam as únicas comunicações entre o
exterior do atol e seu interior, onde há formação de uma laguna arenosa, com
profundidades que podem alcançar 5 m (GHERARDI; BOSENCE, 1999). A estrutura
do recife é irregular e com muitas reentrâncias, o que favorece a formação de
inúmeras piscinas durante as marés baixas. Nessas piscinas a comunicação com o
exterior do atol pode ser restrita ou mesmo interrompida durante longos
períodos,acarretando em grandes variações de parâmetros como temperatura
superficial e salinidade da água.

Figura 3: Mapa esquemático do Atol das Rocas.
- Amostra; 1- Ilha do Farol; 2 – Ilha do
Cemitério; 3 – estrutura do recife; 4 – laguna; 5 – piscinas de maré.

Por se tratar de uma Reserva Biológica e pela distância da costa, o atol pode
ser considerado uma região onde os impactos antrópicos são reduzidos. Por isso, o
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atol é um local repleto de vida marinha, concentrando diversas espécies de peixes
(FLOETER; GASPARINI, 2000; FLOETER et al., 2001; FERREIRA et al., 2004),
tubarões (CASTRO; ROSA, 2005; FREITAS et al., 2006; GARLA et al., 2006;
WETHERBEE et al., 2007; FREITAS et al., 2009), crustáceos (HOLTHUIS, 1991;
SENNA; SEREJO, 2005; SENNA; SEREJO, 2007; RUDORFF et al., 2009), poríferos
(MORAES; MURICY, 2003), algas (KIKUCHI; LEÃO, 1997; GHERARDI; BOSENCE,
2001; BARBOSA et al., 2003; FONSECA, 2010; VILLAÇA et al., 2010) e corais
(HETZEL; CASTRO, 1994; ECHEVERRÌA et al., 1997), sendo ainda local de desova
e alimentação de algumas espécies de tartarugas marinhas (MARCOVALDI;
MARCOVALDI, 1999; BJORNDAL et al., 2006). Também abriga um grande número
de aves marinhas migratórias e residentes, que utilizam as ilhas como local de
repouso e acasalamento (SCHULZ-NETO, 2004).

4.1.2 Aspectos Geomorfológicos e Biogeoquímicos

O atol está posicionado sobre a porção oeste do topo de um monte vulcânico
submarino, que integra a cadeia de montanhas submarinas pertencentes à Zona de
Fratura de Fernando de Noronha. Esta cadeia é composta por uma série de montes
que se elevam a partir da cordilheira mesoceânica (GORINI; BRYAN, 1974 apud
ALMEIDA, 2006). A superfície do monte submarino encontra-se entre 15 m e 30 m
de profundidade, enquanto a base ergue-se desde o assoalho oceânico a 4000 m de
profundidade (KIKUCHI; LEÃO, 1997; GHERARDI; BOSENCE, 1999).
A estrutura do recife varia ao longo de sua extensão e pode ser divido em
dois arcos recifais principais. No arco de barlavento, porção SE do atol, a estrutura
do recife é mais contínua, apresentando apenas algumas piscinas de maré. Além
disto, a frente do recife nesta porção do atol apresenta uma queda abrupta, quase
vertical, em direção ao mar até aproximadamente 10 m de profundidade, onde
termina em uma superfície relativamente plana que se estende por quase 1 km a SE
do atol. No arco de sotavento, NW do atol, o recife encontra-se interrompido por dois
canais de comunicação com o exterior do atol. A inclinação em direção ao mar nesta
porção é menos acentuada e caracterizada por uma estrutura repleta de pináculos e
reentrâncias,

que

se

estende

da

aproximadamente 18 m (KIKUCHI, 2002).

frente

recifal

até

profundidades

de
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O estudo realizado por Kikuchi e Leão (1997) revelou que a formação recifal
possui aproximadamente 11,7 m de espessura, com idade estimada de 4.86 ka B.P.
O estudo apontou para uma diferença de 2,0 ka entre a porção mais antiga do recife
(arco de barlavento) e a mais recente (arco de sotavento). Sua taxa de acreção
média anual foi avaliada em 2,8 m/ka para ambos os arcos. Além disto, o estudo
também aponta que partes do recife já tinham atingido a posição atual em relação
ao nível do mar entre 3.0 ka B.P. e 2.0 ka B.P. Ainda, evidencias sugerem que o
arco de barlavento do recife já esteve 3 m acima da posição que ocupa atualmente
(KIKUCHI; LEÃO, 1997).
O principal organismo responsável pela construção dos recifes no Atol das
Rocas é a espécie de alga-coralina Porolithon cf. pachydermum, que ocorre
associada a quatro outros gêneros de algas-coralinas: Porolithon sp., Lithophyllum
sp., Lithoporella sp. e Sporolithon sp. (GHERARDI; BOSENCE, 1999, 2001). Um
total de 143 táxons são atualmente conhecidos para a flora marinha do atol sendo a
maioria membros do filo Rhodophyta (52% - FONSECA, 2010), do qual fazem parte
as espécies anteriormente citadas. Além das algas, outros organismos incrustantes
como gastrópodos vermetídeos, corais escleractíneos, poliquetas e o foraminífero
incrustante Homotrema rubrum colaboram secundariamente para o crescimento do
recife (GHERARDI; BOSENCE, 2001, 2005).
O estudo realizado por Fonseca (2010) revelou alguns aspectos sobre a
produtividade primária e a ciclagem de certos nutrientes no atol. Seus resultados
apontam para elevadas taxas de produtividade primária líquida em certas áreas,
inclusive em partes do recife que chegam a ficar 2 m abaixo do nível médio do mar
durante as baixa-mares. No entanto, durante as marés altas, a concentração de
nutrientes é constantemente diluída ao longo do sistema pela Corrente SulEquatorial (CSE), exportando parte dos nutrientes (como N e P) para o oceano à sua
volta. Por outro lado, há um grande acúmulo de material orgânico em uma área
chamada Baía da Lama, ao longo da Ilha do Farol (Figura 3 – 1).
Esta área possui cerca de 550 m de extensão e seca quase totalmente
durante as marés baixas. Há formação de um “filme biológico” composto por
diversos microorganismos sobre o sedimento, bem como acumulação de guano
proveniente das centenas de aves que nidificam ao redor. Todo material tende a
escoar para o oceano através do canal da “Barretinha”, que fica próximo à Baía da
Lama. O Canal da Barretinha coincide com o local de onde a amostra foi retirada
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(Figura 3). O estudo de Fonseca (2010) ainda apresenta uma caracterização da
composição e distribuição da flora marinha do Atol das Rocas, sendo uma boa fonte
de dados sobre esta região pouco estudada.

4.1.3 Aspectos Atmosféricos e Oceanográficos
Os dados climáticos e meteorológicos referentes à região são esparsos
devido à ausência de estação de monitoramento no local. O estabelecimento de
uma base para obtenção de dados é dificultada em função da grande comunidade
de aves marinhas no local (SCHULZ-NETO, 2004). A elevada quantidade de guano
proveniente das aves muitas vezes torna qualquer medição impraticável e, por
vezes, já danificou equipamentos instalados no local para este fim (Maurizélia Brito,
responsável pela ReBio Atol das Rocas, comunicação pessoal)
A região onde se localiza o Atol das Rocas é caracterizada por uma relativa
estabilidade sazonal na direção e velocidade dos ventos, com freqüências de 50%
para ventos de SE e 35% para ventos de E durante o verão austral. Durante o
inverno, há intensificação dos ventos de SE (70%) e queda na freqüência de ventos
de E (25%). As médias de velocidade do vento giram em torno de 11 ms-1 ao longo
do ano (HÖFLICH, 1984 apud GHERARDI; BOSENCE, 1999), porém picos de 20
ms-1 já foram registrados, principalmente durante o verão austral (KIKUCHI; LEÃO,
1997).
Para avaliar a precipitação na região, foram utilizados dados obtidos através
da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME http://www.funceme.br). A estação pluviométrica escolhida foi a da cidade de
Fortaleza, pois apresentava um registro contínuo para o período de 1974-2008. A
média anual para o período foi de 135 mm, porém a distribuição da pluviosidade não
ocorre de forma regular ao longo do ano. As máximas concentram-se no mês de
Abril (360 mm) enquanto as mínimas concentram-se no mês de Novembro (10 mm).
A precipitação está diretamente associada à migração sazonal da ZCIT, que atinge
sua posição mais ao sul entre os meses de Março e Abril (MOURA; SHUKLA, 1981),
passando diretamente sobre o Atol das Rocas.
A Corrente Sul Equatorial (CSE) influencia toda região do atol e suas
adjacências, onde podem ser observadas flutuações de salinidade entre 36 e 37 e
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temperaturas médias que variam de 26 °C em setembro a 28,3 °C em abril
(GHERARDI; BOSENCE, 1999). Valores extremos de temperatura (39 °C) e
salinidade (42) ocorrem nas piscinas de maré formadas no interior do atol devido à
restrição de circulação da água e conseqüente aumento na evaporação (KIKUCHI;
LEÃO, 1997).
O regime de marés do Atol das Rocas é caracterizado como semi-diurno e de
meso-marés, com amplitude máxima de 3,8 m (GHERARDI; BOSENCE, 1999,
2005). As ondulações de E são dominantes na região, com freqüências que chegam
a 80%, seguidas pelas ondulações de NE, com freqüências de 15%. O período das
ondas varia entre 4 s e 7 s e suas alturas variam entre 1 m e 2 m (HOGBEN; LUMB,
1967 apud KIKUCHI; LEÃO, 1997).

4.2

ESPÉCIE DE ESTUDO: SIDERASTREA STELLATA

A espécie Siderastrea stellata Verrill, 1868 (Figura 4) é um dos corais pétreos
com maior distribuição ao longo do litoral brasileiro, sendo endêmico dessas águas
(HETZEL; CASTRO, 1994). Está presente em todas as formações recifais
brasileiras, distribuindo-se do Parcel do Manuel Luís, no estado do Maranhão, até a
costa de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. É também um dos principais
organismos construtores de recifes no Brasil. Tem por característica a morfologia
maciça e pólipos pequenos (~ 3,2 mm de diâmetro) que se assemelham à estrelas,
sendo este último fator o que provavelmente contribuiu para a designação de seu
nome em latim (Siderastrea – constelação; stellata – estrelas) (LINS-DE-BARROS,
2005).
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Figura 4: O coral Siderastrea stellata em uma piscina de maré no Atol das Rocas (cortesia
de Ana Lídia Gaspar).

S. stellata habita águas rasas, geralmente até 10 metros de profundidade,
ocupando preferencialmente substratos horizontais ou de pouca inclinação, onde
pode apresentar altas coberturas (SEGAL; CASTRO, 2000). As colônias, em geral,
não atingem grandes dimensões (~ 14 cm²), porém há exceções e colônias de
grandes proporções já foram reportadas, como na praia da Tartaruga, em Búzios
(RJ) (CASTRO, 1994; OIGMAN-PSZCZOL; CREED, 2003). Além disto, S. stellata é
considerada resistente à sedimentação, variações de temperatura e salinidade, e
forte hidrodinamismo (CHEVALIER, 1987 apud LINS-DE-BARROS, 2005), fatores
que provavelmente contribuem para esta ser a espécie de coral com maior cobertura
no Atol das Rocas (ECHEVERRÍA, 1997).
O gênero Siderastrea vem sendo largamente utilizado em estudos climáticos
na América Central e Caribe (GUZMÁN; TUDHOPE, 1998; REUER et al., 2003;
GISCHLER; OSCHMANN, 2005, entre outros), assim como ao longo da costa
africana (SWART et al., 1998; MOSES et al., 2006a; MOSES et al., 2006b). Porém,
algumas dificuldades surgem em espécies de crescimento muito lento, como é o
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caso de S. radians (~ 1,3 mm/ano), o que pode levar a interpretações errôneas dos
dados (MOSES et al., 2006b). Devido ao endemismo, nenhum estudo climático
utilizando S. stellata foi publicado, porém esta espécie pode ser considerada
adequada, pois sua taxa de crescimento relativamente alta (~ 6 mm/ano) (LINS-DEBARROS, 2005) permite uma micro-amostragem mais precisa e em resoluções
temporais subanuais.

4.3

AMOSTRAGEM

Uma amostra do coral pétreo Siderastrea stellata foi coletada no dia 04 de
novembro de 2009 na localidade denominada Barretinha (Figura 3), onde há
constante troca de água entre o interior e o exterior do atol. A colônia de onde a
amostra foi retirada media cerca de 40 cm de diâmetro e estava a uma profundidade
de aproximadamente dois metros na maré baixa. A amostra foi retirada por mergulho
autônomo através de um amostrador pneumático (propelido por cilindro SCUBA)
com uma broca oca de 5 cm de diâmetro interno e 40 cm de comprimento composta
de alumínio e dentes de carbeto de tungstênio. É importante ressaltar que o coral
encontrava-se vivo no momento da coleta.
Em seguida, a amostra fora cortada em seu eixo longitudinal com uma serra
circular para obter uma fatia central de 1 cm de espessura. As fatias obtidas foram
submetidas à radiografia (30 kV / 0,1 mA) para evidenciar as bandas anuais de
crescimento de diferentes densidades. Esta etapa foi realizada no Hospital
Universitário Pedro Ernesto (HUPE-UERJ).
As imagens radiográficas foram então digitalizadas e transformadas com o
software Adobe Photoshop® CS9 em imagens em escala de cinza. Em seguida as
bandas de crescimento anual foram contadas a olho nu e com auxílio do software
ImageJ. Estes softwares são capazes de distinguir entre diferentes tonalidades de
cinza, o que permite identificar as diferentes densidades das bandas a partir de sua
cor. Os softwares geram curvas que representam as variações de cinza da imagem,
sendo os valores mais altos referentes às partes mais escuras da imagem e os
valores mais baixos às partes mais claras. Desta forma é possível isolar cada par de
bandas de alta e baixa densidade, respectivamente banda escura e banda clara.
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Como cada par representa o crescimento em um ano, esta técnica permite obter
uma cronologia do crescimento do coral a partir da identificação das bandas.
A etapa seguinte consistiu em medir cada par de bandas de crescimento
individualmente. Neste processo, foi novamente utilizado o software Adobe
Photoshop®. As imagens foram calibradas espacialmente através de uma medida
conhecida presente na imagem (largura da amostra, por exemplo), o que permite a
obtenção de uma razão pixel/mm. A partir desta razão foi calculado o tamanho em
mm de cada par de bandas de crescimento utilizando a ferramenta measure do
software.

4.4

DATAÇÃO

4.4.1 Sub-amostragem

Um total de quatro (04) sub-amostragens foram efetuadas com a finalidade de
realizar a datação radiométrica. Os cortes foram realizados com uma pequena serra
circular de modo a conseguir cerca de 0,3 g de material. Após o corte, o material era
pesado em uma balança de precisão e em seguida armazenado em um tubo de
teflon. Posteriormente, o material foi embalado e enviado ao HISPEC-NTU onde
seriam processadas as análises.
A escolha dos locais a serem realizados os cortes foi feita levando-se em
conta o tamanho do fragmento, como ilustrado na Figura 5. Os fragmentos A e B,
por serem menores, foram amostrados apenas uma vez. Já o fragmento C, o maior
dentre os três, foi amostrado duas vezes, sendo um corte no seu extremo superior e
outro em seu extremo inferior. Portanto, o corte realizado no fragmento A representa
a porção mais jovem da amostra, enquanto o corte no extremo inferior de C
representa a parte mais antiga.
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Figura 5: Localização dos cortes para datação.

4.4.2 Método U-Th

Em estudos recentes (COBB et al., 2003; SHEN et al., 2008, 2010), o método
de datação U-Th vem sendo muito utilizado devido às suas vantagens em algumas
situações particulares, como no caso de corais com descontinuidades nas bandas
de crescimento devido a anomalias climáticas e tectônicas e corais que vivem em
oceanos equatoriais onde o ciclo climático sazonal tem menores variações ( 0 – 2 °C
de amplitude média sazonal da temperatura) (SHEN et al., 2008), como é o caso
deste estudo. Ainda, corais possuem em seus esqueletos níveis de U que podem
chegar a 2 – 3 ppm (BATEMAN, 1910 apud EDWARDS et al., 2003), o que torna o
método U-Th adequado para a datação dos corais que são utilizados neste trabalho.
Este método baseia-se na quantificação dos isótopos

230

Th,

232

Th,

238

Ue

234

U

para que a idade seja calculada. Assim, é possível calcular a idade uma vez que
(230Th/232Th)inicial seja conhecida, já que a razão

232

Th/238U é medida através de

instrumentos (SHEN et al., 2008).
O instrumento utilizado para a quantificação dos isótopos de U e Th é um
espectrômetro de massa multi-coletor acoplado a um plasma de Ar induzido (MCICP-MS), para o qual foi desenvolvido um protocolo de técnicas em um multiplicador
de elétrons secundário (SEM). O instrumento possui sensibilidade para determinar
quantidades de 50-200 fg de

234

U ou

230

Th e quantidades de 1-4 ng de

238

detalhes sobre este método podem ser encontrados em Shen et al. (2010).

U. Mais
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4.5

GEOQUÍMICA

As análises de geoquímica inorgânica e isotópica foram realizadas no Institut
de Recherche pour le Développement (IRD) em Bondy, França, durante minha
estadia de 04 de outubro a 05 de novembro de 2010.

4.5.1 Micro-amostragem
A microamostragem foi realizada através de um amostrador que consiste em
um suporte fixo, onde é fixada uma broca odontológica, um quadro diretamente em
frente à broca, onde é fixada a amostra, e uma mesa onde são fixados os suportes
para o quadro. Enquanto a broca permanece fixa, o quadro é capaz de se
movimentar livremente em todas as direções enquanto força a amostra contra a
broca.
O movimento feito pelo quadro foi pré-programado de forma a realizar um
curso padronizado a cada milímetro do eixo principal de crescimento do esqueleto.
Este método garante duas micro-amostragens a cada milímetro de crescimento,
colhidas separadamente e encaminhadas para as análises por ICP-MS e IRMS.

4.5.2 Determinação das razões Sr/Ca e U/Ca

4.5.2.1 Instrumentação

Para a determinação dos elementos Sr, U e Ca no material resultante da
microamostragem, foi utilizado um espectrômetro de massa acoplado a plasma
induzido (ICP-MS – inductively coupled plasma mass spectrometer). O instrumento
utilizado neste estudo foi um Agilent 7500 cx Quadrupole ICP-MS (Agilent
Technologies). As amostras são inseridas por um auto-amostrador via bomba
peristáltica, nebulizador concêntrico e câmara de nebulização de quartzo tipo Scott.
Após levadas ao plasma de Ar, a detecção dos analitos acontece em um sistema
quadrupolo.
O conjunto responsável pela introdução da amostra no aparelho permanece à
mesma temperatura da sala, pois é montado no exterior do compartimento da tocha.
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Assim, quaisquer possíveis desvios causados por calor refletido pelo compartimento
do plasma são eliminados. Parâmetros como posição do plasma em relação ao cone
de amostragem, voltagem das lentes iônicas, potencia rf e fluxos de gás para o
plasma são regulados pelo software do instrumento.
Após ligado, o instrumento passa por um protocolo de calibração e
otimização, quando são inseridos no instrumento um total de 7 padrões externos
previamente preparados. Em seguida, são analisados os materiais certificados (JCp1 e NC-20). Só após estas duas etapas é que a primeira amostra é inserida no
instrumento. Então, a cada 10 amostras o instrumento faz duas calibrações com
JCp-1 e este ciclo se repete até que a última amostra seja analisada. É importante
destacar que o auto-amostrador realiza um ciclo de limpeza em água ultra-pura
(18,2 MΩ cm) após cada injeção de material no plasma. Após a última amostra é
realizado mais um protocolo de calibração com duas amostras de JCp-1 e uma de
NC-20. Tanto as etapas de calibração a cada 10 amostras quanto a calibração final
têm a finalidade de controlar e corrigir flutuações ao longo do tempo, além de
funcionarem como meios de observar a repetibilidade e reproductibilidade do
processo analítico.

4.5.2.2 Reagentes e Padrões Externos

Para preparação dos reagentes, água deionizada ultra-pura (18,2 MΩ cm) foi
obtida a partir de uma unidade Millipore Milli-Q185 Plus (Millipore, Villiers-le-bel,
França). Soluções de ácido nítrico a 2% v/v (ácido nítrico 65% Suprapur, Merck,
Darmstadt, Alemanha) foram preparadas com a finalidade de diluir o material
carbonático. Para validar o método, foram utilizados como padrões externos um
material proveniente de rocha sedimentar de referência, JCP-1 (Laboratório de
Geologia, Petrologia e Geoquímica, Universidade de Liège, Bélgica), e um material
padrão para corais, NC-20, desenvolvido pelo IRD-Bondy.

4.5.2.3 Isótopos

A escolha dos isótopos a serem analisados deve ser baseada em seu
percentual de abundância e nas limitações do método. Como exemplo, o

40

Ca
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(abundância natural de 96,95%) não é adequado devido à interferência isobárica
provocada pelo

40

Ar. Os isótopos

42

Ca (2,086%) e

44

Ca (0,647%) são

proporcionalmente muito abundantes em relação às altas concentrações de Ca a
serem quantificadas (70 µg g-1, em média). Por isso, os isótopos escolhidos para
detecção foram 43Ca (0,135%) e 48Ca (0,187%).
Para a quantificação do Sr, o isótopo

88

Sr (82,58%) foi descartado pois as

contagens são muito superiores ao limite de saturação do detector. Assim, o

86

Sr

(9,86%) foi o isótopo quantificado. Para a quantificação do U o isótopo utilizado foi
238

U (99,28%).

4.5.2.4 Preparação dos padrões internos

O método de adição de padrões internos é recomendado para corrigir
flutuações de curto ou longo prazo no sinal resultante. Portanto, a adição de padrões
internos garante uma análise de boa qualidade mesmo após longos períodos de
operação do aparelho. Os padrões internos são adicionados tanto às amostras
quanto às soluções de referência. De fato, estes elementos foram previamente
adicionados à solução de ácido nítrico a 2% através de diluição mono-elemental de
soluções de concentração 1000 µg ml-1 certificadas (Spex, Longjumeau, França).
Para que funcione como um padrão interno ideal, um elemento não deve
sofrer efeitos de interferência e ser monoisotópico. Elementos como 9Be,
115

In e

45

Sc,

89

Y,

209

Bi são comumente utilizados na preparação de soluções para a análise em

ICP-MS. Para a análise de Ca e Sr, os elementos escolhidos como padrões internos
foram

45

Sc e

89

Y, respectivamente. Cálcio e Sc apresentam valores muito próximos

em numero de massa e energia de ionização e comportam-se de maneira similar no
plasma em função do tempo. O mesmo pode ser dito em relação aos elementos Sr e
Y. Para a determinação de U, o elemento

115

In foi escolhido como padrão interno

devido ao seu número de massa mais elevado. A concentração dos padrões
internos, tanto nas amostras como em todos os materiais de referência, era de 50µg
l-1 para 45Sc e 89Y e de 5µg l-1 para 115In.
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4.6

4.6.1

ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Normalização dos Dados e Correlação de Pearson

Para facilitar a comparação entre os dados, os mesmos foram normalizados
em função da média através da seguinte fórmula:

Xn = ( Xi − Xµ ) σ ,

onde Xn significa o dado normalizado, Xi corresponde ao dado bruto, Xµ à média e σ
ao desvio padrão.
Depois de normalizados os dados, foram elaboradas matrizes de correlação (r
– Pearson, doravante chamada apenas de “correlação”) de forma a comparar os
diversos parâmetros, como crescimento, traçadores geoquímicos e fatores
climáticos. Os resultados mais relevantes das correlações são ilustrados discutidos
na seção 6.2.1.

4.6.2 Análise Cluster

Uma abordagem multivariada por cluster também foi realizada de forma a
buscar semelhanças entre os fatores analisados. A distancia entre quaisquer
clusters foi definida por uma matriz de correlação computada previamente. A analise
de correlações é mais robusta do que a das distâncias euclidianas ou das matrizes
de covariâncias quando se analisa variáveis de diversas unidades diferentes
(KALKSTEIN et al., 1987). O método ou regra de ligação entre clusters
(amalgamation rule) utilizado neste estudo é o das mínimas variâncias sugerido por
Ward (1963). Este tipo de abordagem é largamente utilizada em estudos climáticos
(BURLANDO, 2009; MODARRES; SARHADI, 2011; YOKOI et al., 2011, entre
outros), apresentando clusters que tem boa representatividade da realidade.
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4.6.3 Wavelets

Para analisar as ciclicidades presentes nos dados foram utilizados os
métodos de wavelets e cross-wavelets.

Estes dois tipos de análises são

reconhecidas como técnicas adequadas para detectar mudanças nos padrões e
ciclicidades temporais em sinais geofísicos de forma contínua ao logo de toda uma
série temporal. Mais detalhes pesquisar em Torrence e Compo (1998).

4.7

DADOS DE TSM, ZCIT, GTSM, NAO E MEI

Os dados referentes à TSM utilizados no presente estudo foram obtidos junto
à Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME). As medidas de TSM são
realizadas por uma rede de bóias oceanográficas (PIRATA) e disponibilizadas no
website da FUNCEME (http://www.funceme.br) como médias mensais em grades de
2° x 2°. A partir deste conjunto de dados é calcula do o índice GTSM (MELICE;
SERVAIN, 2003), que também é disponibilizado no website.
Os dados de pseudo-tensão de ventos zonais e meridionais, utilizados para
modelar a posição da ZCIT, também foram obtidos através da FUNCEME em
conjunto com o programa PIRATA. A posição da ZCIT é inferida obtendo-se as
latitudes onde os valores de pseudo-tensão da componente meridional do vento são
mínimos, ao logo da longitude 28° O (região central do Atlântico Tropical). Neste
estudo procurou-se encontrar a posição mais ao sul alcançada pela ZCIT a cada ano
devido, principalmente, à posição geográfica do Atol das Rocas ( ~ 4° S) e ao fato da
ZCIT ter um posicionamento médio no hemisfério Norte ( ~ 5° N). Assim, as posições
mais ao sul alcançadas pela ZCIT são particularmente interessantes, pois é quando
esta mais se aproxima do Atol das Rocas.
No presente estudo, os dados foram transformados de modo a representar a
que distância a ZCIT se encontrava do Atol das Rocas em um referido ano. Após
obtida a latitude mais ao sul alcançada pela ZCIT para cada ano, subtraiu-se o valor
da latitude do Atol das Rocas ( ~ 4° S). Para a rea lização deste cálculo, latitudes ao
norte foram consideradas com valor positivo (ex.: 2° N = +2) enquanto latitudes ao
sul foram consideradas com valor negativo (ex.: 3° S = -3). Assim, um valor “+1”
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significa que a ZCIT está posicionada um grau ao norte do atol, como explicitado a
seguir:

Posição ZCIT (PZCIT): 3° S = -3
Posição Atol (PAtol): 4° S = -4
Distancia ZCIT – Atol (DZCIT-Atol) = PZCIT - PAtol,
logo,
DZCIT-Atol = (-3) – (-4) = +1;

Seguindo o mesmo raciocínio, o valor 0 (zero) significa que a ZCIT está posicionada
sobre o atol, enquanto um valor de -1 significa que esta se encontra um grau ao sul.
Os dados referentes NAO e MEI foram obtidos através do website da NOAA
(http://esrl.noaa.gov). Os dados também estão disponibilizados em resolução
mensal. Uma consideração merece ser feita para o índice MEI, uma vez que é
calculado a partir de diversos fatores. Trata-se de um índice multivariado que leva
em consideração os seguintes parâmetros: SLP, TSM, ventos zonal e meridional,
temperatura de superfície do ar, cobertura total de nuvens. Este índice fornece um
trato mais preciso quando comparado ao índice SOI e, ao contrário deste, apresenta
valores positivos em fases positivas do ENSO e valores negativos para suas fases
negativas.

5

RESULTADOS

A amostra obtida consistia em três fragmentos cilíndricos do esqueleto do
coral que formaram um único testemunho de 34,33 cm de comprimento por
aproximadamente cinco cm de diâmetro (Figura 6). O fragmento A é o de menor
tamanho, medindo 8,51 cm, e corresponde à porção mais jovem do testemunho. Na
extremidade superior deste fragmento (topo do testemunho) ainda é possível
observar a presença de material orgânico residual proveniente do tecido do coral,
que se encontrava vivo no momento da coleta (Figura 7). O fragmento B media
aproximadamente 13,05 cm, sendo o segundo menor fragmento. O fragmento C,
com 18,47 cm de comprimento, era o maior fragmento da amostra e continha a base
do testemunho em sua extremidade inferior.

Figura 6: Testemunho do esqueleto coralino formado por três fragmentos consecutivos (A, B
e C).
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Figura 7: Fragmento A com resquícios de tecido orgânico na parte superior (à esquerda).

5.1

ESTRATIGRAFIA E DATAÇÃO

Após corte e radiografia, o eixo principal de crescimento revelou-se contínuo
ao longo de toda sua extensão, porém mostrou uma leve inclinação em relação ao
eixo de perfuração, como pode ser observado na Figura 8. Esta inclinação acabou
por auxiliar no processo de contagem das bandas na transição entre diferentes
fragmentos, particularmente nos casos dos fragmentos B e C, que possuem um
maior número de bandas de crescimento em comum.

Figura 8: Representação da inclinação do eixo de crescimento em relação ao eixo de
perfuração.

A contagem visual das bandas de crescimento através da radiografia (Figura
9) revelou um total de 40 pares, correspondentes a 40 anos contados
regressivamente a partir de 2009. As bandas correspondentes ao inverno, mais
densas e escuras, eram, em geral, mais estreitas do que as bandas
correspondentes ao verão, mais claras e menos densas.
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Figura 9: Contagem visual dos pares de bandas anuais de crescimento.

O resultado da datação U-Th (Tabela 1) foi similar ao encontrado pela
contagem visual de bandas, exceto para o corte B1 (Figura 5), para o qual a idade
estimada foi de 10,2 ± 1,9 anos. A Figura 10 compara o resultado da datação com o
da contagem visual. Nesta figura observa-se o comportamento linear dos cortes B2,
B3 e B4 em relação às idades estimadas pela contagem visual.

Tabela 1: Resultados da datação pelo método U-Th (SHEN et al., 2008, 2010).
Amostra (ID)

Massa (g)

Idade U-Th

B1

0,0935

10,2

± 1,9

B2

0,1067

14,0

± 1,8

B3

0,1038

19,0

± 2,0

B4

0,0924

40,8

± 2,2
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Figura 10: Curva ilustrando a correspondência entre estratigrafia visual e datação por U-Th.

5.2

CRESCIMENTO

O crescimento médio anual foi de 6,01 ± 1,08 mm, sendo 1980 e 2001 os
anos correspondentes ao menor e maior crescimento, respectivamente (3,76 e 8,53
mm). Na Figura 11 está representado o crescimento anual do coral ao longo do
tempo.
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Figura 11: Crescimento do coral em relação ao tempo.

Nota-se que desde 1970 a 2010 o crescimento tende sempre a aumentar, o
que está representado pela linha de tendência (sólida). É possível discernir também
dois períodos distintos em relação às médias de crescimento (linhas tracejadas):
1970-1988 e 1989-2008. O primeiro período é caracterizado por um crescimento
médio de 5,53 ± 0,89 mm/ano, que é inferior à média geral. Já o segundo período
caracteriza-se por uma média de crescimento superior, equivalente a 6,46 ± 1,07
mm/ano, que também é superior à média geral.
Também é possível observar três períodos onde houve queda acentuada do
crescimento,

separados

por

intervalos

de

aproximadamente

10

anos,

respectivamente: 1977-81, 1987-89 e 1997-2000. Por outro lado, não é possível
destacar períodos separados por intervalos regulares onde houve um aumento
acentuado do crescimento.

5.3

GEOQUÍMICA

Ao todo 220 pontos foram micro-amostrados ao longo do eixo principal de
crescimento do coral. Foi obtida uma média de 5,6 pontos por ano ao longo dos 39
anos de crescimento, possibilitando uma resolução quase bimestral dos dados.
As curvas obtidas para as razões Sr/Ca, U/Ca e para δ18O foram ajustadas
em relação ao crescimento e ao tempo com auxílio do software Analyseries (site –
Mac-OS), largamente utilizado em estudos paleoclimáticos (Thierry Correge,
Florence Le Cornec, comunicação pessoal).
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Devido à relação inversa entre a concentração dos elementos traçadores e a
TSM, as figuras elaboradas para representar o comportamento dos traçadores têm o
eixo das ordenadas apresentado de forma invertida, de forma a tornar a comparação
com a TSM.

5.3.1 Razão Sr/Ca

Os resultados obtidos para a razão Sr/Ca estão representados na Figura 12.

Figura 12: Sr/Ca bimensal do esqueleto do coral ao longo do tempo.

A concentração média de Sr foi de aproximadamente 0,89 ± 0,33 mg/l (n =
220), enquanto o valor médio da razão Sr/Ca para toda a amostra foi de 8,98 ± 0,05
mmol/mol (linha tracejada). É possível identificar claramente quatro períodos onde a
razão Sr/Ca aumentou de forma acentuada. Estes períodos são respectivamente:
1978-80, 1987-89, 1997-1999 e 2003-06. Os anos de 1988 e 2004 destacam-se por
apresentarem os valores mais altos para Sr/Ca (9,12 e 9,13 respectivamente). À
exceção do período 2003-06, há um espaçamento de aproximadamente 10 anos
entre os eventos onde Sr/Ca aumentou.
Também é possível identificar, porém com menos clareza, períodos onde a
razão Sr/Ca foi mais baixa, respectivamente: 1970-73, 1983-85, 1990-91 e 2001-02.
Os anos de 1985 e 1990 correspondem aos valores mais baixos encontrados para
Sr/Ca (8,88 e 8,87 respectivamente). Um intervalo de aproximadamente 10 anos
também ocorre entre os dois primeiros e dois últimos períodos, à exceção do menor
intervalo de tempo entre os anos de 1983-85 e 1990-91.
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5.3.2 Razão U/Ca

A Figura 13 representa os resultados obtidos para a razão U/Ca ao longo dos
38 anos registrados.

Figura 13: U/Ca bimensal do esqueleto do coral ao longo do tempo.

A concentração média de U foi de aproximadamente 0,31 ± 0,12 µg/l (n =
220), enquanto o valor médio de U/Ca µmol/mol foi de 1,22 ± 0,03 (linha tracejada).
O comportamento da razão U/Ca é semelhante à razão Sr/Ca. Valores mais altos
são encontrados para os períodos de 1978-80, 1988-89, 1998-1999 e 2004-06. Os
anos de 1979, 1998 e 2004 apresentam os maiores valores para U/Ca (1,29 em
todos os casos). Assim como para a curva de Sr/Ca, o mesmo intervalo de
aproximadamente 10 anos é encontrado entre os três primeiros períodos.
Os períodos onde a razão U/Ca foi mais baixa também não são tão evidentes.
Os intervalos entre estes períodos também são semelhantes à razão Sr/Ca, sendo
1970-73, 1984-85, 1990-91 e 2001-03 os períodos com razões U/Ca menores. Os
anos de 1972 e 2001 respondem pelas menores razões U/Ca (1,14 e 1,13,
respectivamente).

5.3.3 δ18O
A curva que representa o δ18O ao longo do tempo está demonstrada na Figura 14.
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Figura 14: δ18O do esqueleto do coral ao longo do tempo.

Durante o método analítico, 10 sub-amostras foram perdidas devido a erros.
O valor médio do δ18O foi de -4,07 ± 0,46 ‰, representado pela linha tracejada. O
comportamento desta curva é mais irregular do que das anteriores. Há variações de
grande amplitude como no período de 1981-83 e 1990-91 e, em contrapartida,
períodos onde as oscilações foram mais suaves, como 1970-75, 1984-89 e 2001-03.
Este comportamento irregular e com variações extremas tornou difícil a interpretação
dos dados.
Os resultados foram então submetidos à Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV) de forma a verificar possíveis processos diagenéticos, de recristalização e/ou
dissolução parcial que pudessem interferir na precisão das medidas. A Figura 15
apresenta uma comparação entre os dados de Sr/Ca, U/Ca e δ18O, destacando
partes duvidosas das séries, de onde foram retiradas amostras submetidas à MEV
(MEV-1, 2, 3, 4 e 5).
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Figura 15: Séries temporais de Sr/Ca, U/Ca e δ18O. Sombreados estão os locais cujos sinais
foram utilizados como base para análises por MEV.

As analises por MEV mostram que a estrutura geral do esqueleto está em
bom estado (Figura 16 a Figura 18). As imagens de MEV-1 (Figura 16A) revelam a
porção em melhor estado dentre as observadas, apesar de ser a mais antiga. Alguns
sinais de dissolução foram encontrados nas imagens referentes a MEV – 2 e 3
(Figura 16B e Figura 17A). A presença de cristais de sal (halita) foi observada nas
imagens correspondentes a MEV – 4 (Figura 17B). As imagens de MEV – 5 (Figura
18), porção mais jovem dentre as observadas, revelam a única formação de
aragonita secundária detectada na matriz carbonática.
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Figura 16: Imagens de A. MEV – 1 e B. MEV – 2.
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Figura 17: Imagens de A. MEV – 3 e B. MEV – 4.
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Figura 18: Imagens de MEV – 5.

5.4

WAVELETS

A análise dos dados através do método de wavelets (Figura 19) revela um
padrão de comportamento quase decadal presente nas variáveis aqui analisadas,
porém mais evidente no crescimento (Figura 19A) e na razão Sr/Ca (Figura 19B).
Para a razão U/Ca (Figura 19C) esta componente decadal é menos evidente, pois
não está tão destacada quanto às anteriores e boa parte do seu sinal está fora do
cone de influência (linha sólida preta). Porém, assim como acontece para o
crescimento e Sr/Ca, o sinal decadal estende-se ao longo de toda a série
temporal.No caso do crescimento (Figura 19A) é possível discernir dois outros
padrões de freqüência mais alta, um com aproximadamente três anos, ao longo de
quase toda a série temporal, e outro com aproximadamente seis anos, que se inicia
no final dos anos 1980 e se estende até o final da série. Este último padrão pode
estar relacionado às flutuações no crescimento entre 1989-96, como pode ser
observado na Figura 11.
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Estes sinais de alta frequência repetem-se em δ18O (Figura 19D). Um sinal
com periodicidade de três anos está presente ao longo de toda a série, sendo mais
intenso entre 1978-85, apresentando um breve hiato no fim da década de 1990 e
voltando a aparecer entre meados e o fim da mesma década. O sinal de seis anos
presente em δ18O manifesta-se antes do sinal de mesma característica presente no
crescimento, sendo mais intenso entre o inicio da década de 1980 e meados da
década de 1990, enquanto para o crescimento este sinal tem maior intensidade
apenas no final da década de 1990. Todavia, os sinais obtidos a partir do δ18O
devem ser abordados com cautela devido às irregularidades e possíveis
interferências metodológicas para essa variável. Também é possível identificar um
padrão de seis anos semelhante para Sr/Ca, porém boa parte está localizado fora do
cone de influência. Para U/Ca, nenhum padrão de alta frequência está evidente.
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Figura 19: “Wavelets” (ondeletas) – A. anomalia do crescimento; B. razão Sr/Ca; C. razão
U/Ca; D. δ18O. Os eixos horizontais representam o período de tempo analisado enquanto os
verticais representam a ciclicidade (em anos). A linha sólida preta representa o cone de
influência, abaixo do qual os resultados são duvidosos.

6

DISCUSSÃO

De forma a buscar possíveis mecanismos que justifiquem o comportamento
dos dados obtidos, foram feitas comparações com diversos parâmetros climáticos e
oceanográficos, discutidos a seguir. Em primeiro lugar, são discutidos os resultados
referentes à datação U-Th e à contagem de bandas. Em seguida, é discutida a
comparação entre o crescimento do coral e os resultados geoquímicos.
Posteriormente, crescimento e dados geoquímicos são comparados a parâmetros
oceano-atmosféricos locais, obtidos junto à FUNCEME, como precipitação, TSM e
posicionamento da ZCIT.
A discussão tem seqüência com uma abordagem em escala regional, onde
crescimento e dados geoquímicos são observados à luz de importantes índices
climáticos do oceano Atlântico, como GTSM (MELICE; SERVAIN, 2003; WAINER et
al., 2008) e NAO (HURRELL, 1995). Por fim, é feita uma comparação em escala
global com o fenômeno ENSO através do índice MEI.

6.1

ESTRATIGRAFIA VISUAL E DATAÇÃO

O crescimento do coral demonstrou continuidade ao longo de toda a amostra
recuperada. Porém, não foi possível obter um único eixo de crescimento, devido à
inclinação entre o plano de perfuração e o de crescimento da colônia (Figura 8). Isto
pode acarretar em uma pequena incerteza nos dados, pois mesmo corais de
morfologia maciça demonstram alta plasticidade em relação ao formato de suas
colônias (BRUSCA; BRUSCA, 2007). Esta incerteza tende a ser mais refletida em
escalas mensais e/ou sub-anuais, dado que o crescimento radial esperado de uma
colônia não é o ideal (RUPPERT; BARNES, 1996) e podem haver diferenças sutis
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na idade entre bandas de crescimento localizadas em diferentes eixos de
crescimento.
O crescimento médio de 6,01 ± 1,0 mm/ano foi próximo ao encontrado por
outros estudos realizados ao longo do litoral da Bahia, onde S. stellata também é
abundante (REIS; LEÃO, 2000; LINS-DE-BARROS, 2005). Reis e Leão (2000)
documentaram crescimento médio que variava entre 4,36 mm/ano e 5,64 mm/ano,
inclusive em colônias muito afetadas por bioerosão. Lins-de-Barros (2005) encontrou
um crescimento médio de 5 mm/ano.
Estudos realizados com outras espécies do gênero Siderastrea mostram
resultados diversos. Já foi observada taxas de crescimento de 5 mm/ano para a
espécie caribenha S. siderea (SOONG; LANG, 1992), enquanto para S. radians,
também caribenha, foi encontrada uma taxa de 8,6 mm/ano (JAAP apud DODGE,
2002). No litoral brasileiro, S. stellata é uma das espécies que apresentam maior
distribuição geográfica (HETZEL; CASTRO, 1994) e, possivelmente, o fato de
exemplares localizados tão distantes conservarem taxas de crescimento similares
pode ser um fator que contribui para essa distribuição.
Os resultados obtidos através das datações pelo método U-Th (SHEN et al.,
2008, 2010) foram muito satisfatórios. Na Figura 10 observa-se a coerência entre a
taxa de crescimento a partir da estratigrafia visual e a taxa calculada a partir do
método U-Th (cortes B2, B3 e B4). O corte B1 apresenta uma nítida discrepância
em relação aos outros três. Isto é um provável efeito do resíduo orgânico presente
na porção mais jovem do coral, de onde o corte B1 foi retirado, na precisão do
método U-Th (Shen, comunicação pessoal). Por este motivo, o corte B1 foi
desconsiderado. Este resíduo orgânico pode ser decorrente do escoamento de
nutrientes provenientes da Baía da Lama, como destacado por Fonseca (2010). Os
efeitos tendem a afetar as porções mais jovens do coral, onde se acumulam. Ao
longo do tempo, este resíduo orgânico tende a se degradar, atingindo concentrações
mínimas e, portanto, menos interferentes nas análises, em porções mais antigas.
Este sucesso na datação por U-Th é particularmente interessante, pois
confirma a adequação da espécie S. stellata para estudos dessa natureza. Muitos
corais, particularmente os da zona equatorial onde as variações sazonais são mais
tênues, apresentam um padrão de crescimento em bandas sub-anuais, o que
dificulta a interpretação dos resultados obtidos através de proxies (SHEN et al.,
2008). Este estudo confirma um padrão de crescimento em bandas anuais para S.
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stellata, assim como é encontrado em seus congêneres na América Central,
largamente utilizados em estudos de reconstrução climática (GUZMAN; TUDHOPE,
1998; REUER et al., 2003; GISCHLER; OSCHMANN, 2005).

6.2

GEOQUÍMICA

6.2.1 Traçadores e Crescimento

A Figura 20 apresenta comparativamente as curvas de crescimento, Sr/Ca,
U/Ca e δ18O (respectivamente Figura 20a, b, c e d). A semelhança entre as curvas
de Sr/Ca e U/Ca fica evidente nesta figura e é complementada pela forte correlação
(r = 0,83, p < 0,05) apresentada na Tabela 2 e na Figura 21. Uma fraca correlação
também é encontrada entre U/Ca e δ18O (r = 0,17), porém nenhuma correlação foi
encontrada entre Sr/Ca e δ18O. A forte correlação encontrada para Sr/Ca e U/Ca
pode ser explicada pela resposta semelhante que estes traçadores oferecem em
relação às flutuações de temperatura (CORREGE, 2006). Este resultado é
semelhante ao encontrado por outros estudos (SINCLAIR et al., 1998; WEI et al.,
2000; QUINN; SAMPSON, 2002) que utilizam mais de um traçador de temperatura
(Sr/Ca, U/Ca, Mg/Ca).
Por outro lado, a fraca correlação entre U/Ca e δ18O e a ausência de
correlação entre Sr/Ca e δ18O ilustram a necessidade de estudos mais detalhados
sobre o δ18O para esta região em particular. Estudos realizados previamente
(DEVILLIERS et al., 1995; LE BEC et al., 2000; CARDINAL et al., 2001) apontam
para boas correlações entre Sr/Ca, U/Ca e δ18O, que são considerados traçadores
robustos de TSM (CORREGE, 2006). A MEV não evidenciou nenhuma alteração na
matriz do esqueleto (recristalização secundária, diagênese, dissolução parcial)
capaz de induzir a erros severos de análise. Por isso, é possível que o
comportamento do sinal de δ18O possa estar relacionado ao regime de
evaporação/precipitação da região e futuros estudos podem vir a esclarecer a
variabilidade deste traçador na coluna d’água.
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Figura 20: taxa de crescimento (anual) e marcadores geoquímicos (bimensal). (a) anomalia
do crescimento, (b) razão Sr/Ca, (c) razão U/Ca e (d) δ18O. Áreas sombreadas destacam
semelhanças entre taxa de crescimento e as razões Sr/Ca e U/Ca.
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Tabela 2: Matriz de correlação entre os parâmetros geoquímicos. Correlações
significativas para p < 0,05 (n = 210) destacadas em negrito.
Sr/Ca

U/Ca

Sr/Ca

1,00

U/Ca

0,83

1,00

δ18O

0,10

0,17

δ18O

1,00

Figura 21: Correlação entre Sr/Ca e U/Ca. Intervalo de confiança de 95% (linhas
pontilhadas).

De forma a comparar os dados geoquímicos ao crescimento anual, foram
obtidas as médias anuais referentes às razões Sr/Ca e U/Ca e ao δ18O. A Tabela 3
representa a matriz de correlação entre estes parâmetros. Como a abordagem é
feita através das médias anuais, há uma diferença acentuada nas correlações
cruzadas entre Sr/Ca, U/Ca e δ18O, quando comparada à correlação entre as
amostragens mensais destes dados. Esta diferença é um efeito da redução do
número amostral das médias anuais (n = 39) em relação aos dados com resolução
bimensal (n = 210).
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Na Tabela 3 também podemos destacar que, neste caso, somente a razão
Sr/Ca se correlaciona ao crescimento. Esta informação é particularmente importante,
pois pode indicar que o crescimento tem menor influência em traçadores como U/Ca
e δ18O, tornando a TSM um fator possivelmente mais influente na incorporação
destes últimos dois elementos.

Tabela 3: Correlações entre crescimento e médias anuais dos traçadores.
Crescimento

Sr/Ca

U/Ca

Crescimento

1,00

Sr/Ca

-0,39

1,00

U/Ca

-0,14

0,14

1,00

δ18O

-0,13

0,14

-0,25

δ18O

1,00

Figura 22: Correlação entre Sr/Ca e Crescimento Anual. Intervalo de confiança de 95%
(linhas pontilhadas).

Resultados semelhantes para correlação entre Sr/Ca e crescimento (Figura
22) foram encontrados previamente em estudos realizados com espécies do Pacífico
durante o UMG (DEVILLIERS et al., 1994) e espécies do Caribe, tanto durante a
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Pequena Idade do GeIo (LIA) (GOODKIN et al., 2005) como em corais recentes
(SAENGER et al., 2008). Isto indica a importância de levar em consideração a taxa
de crescimento quando se realiza calibrações Sr/Ca-TSM, como foi feito nos estudos
de Goodkin et al. (2005) e Saenger et al. (2008).
Em geral, os estudos mencionados acima (e.g. DEVILLIERS et al., 1994;
SHEN et al., 1996; SAENGER et al., 2008) trabalham com espécies cujas taxas de
crescimento são maiores, à exceção do estudo de Goodkin et al. (2005) onde as
taxas de crescimento encontradas são semelhantes ao presente estudo. Apesar de
apresentar um crescimento médio anual relativamente baixo, S. stellata pode
apresentar vantagens neste caso por estar localizada na região equatorial, onde são
menos abruptas as diferenças entre verão e inverno. Este fator pode minimizar
efeitos causados pela diferença no comportamento de Sr/Ca entre as bandas de
verão e bandas de inverno, como encontrado por Mitsugushi et al. (2003) e Goodkin
et al. (2005).
Por ouro lado, o presente estudo diverge dos resultados encontrados por
outros autores que apontam para independência entre a taxa de crescimento e
razão Sr/Ca (SHEN et al., 1996; SWART et al., 2002; MITSUGUSHI et al., 2003). A
razão dessa discordância pode estar mais uma vez relacionada ao crescimento
anual relativamente baixo. Por exemplo, o estudo realizado por Shen et al. (1996)
com a espécie Porites lutea indica que a razão Sr/Ca independe do crescimento
quando este varia entre 18 mm/ano e 23 mm/ano. Resultados semelhantes foram
encontrados por Mitsugushi et al. (2003) para P. australiensis, em que a razão Sr/Ca
não dependia do crescimento quando este variava entre 11 mm/ano e 20 mm/ano.
O presente estudo revela que, no caso de S. stellata, deve-se considerar a
influência do crescimento sobre a razão Sr/Ca. Estudos posteriores que venham a
buscar curvas de calibração de temperatura baseadas na razão Sr/Ca devem utilizar
o mesmo tipo de abordagem feita por Goodkin et al. (2005) e Saenger et al. (2008)
para obter resultados mais precisos.
Os resultados da razão U/Ca e do δ18O, filtrados anualmente, não
apresentam relação com o crescimento, o que indica que as variações na
incorporação destes elementos são menos influenciadas pelo crescimento do que a
razão Sr/Ca. No caso particular do δ18O é preciso levar em consideração a
irregularidade já mencionada do sinal, que pode influenciar no resultado da
correlação com o crescimento. A independência entre o sinal de U/Ca e o
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crescimento aponta para um maior controle da temperatura sobre este fator, como já
registrado por diversos estudos (MIN et al., 1995; SHEN; DUNBAR, 1995; QUINN;
SAMPSON, 2002).

6.2.2 Traçadores e Temperatura de Superfície do Mar (TSM)

Como já mencionado anteriormente, a reconstrução da TSM através da
utilização dos traçadores Sr/Ca, U/Ca e δ18O é bem estabelecida pela literatura (e. g.
BECK et al., 1992; ALIBERT et al., 1997; GAGAN et al., 1998; GOODKIN et al.,
2007, entre outros). Porém, o presente estudo não obteve sucesso em correlacionar
Sr/C, U/Ca e δ18O com a TSM. Mais uma vez, os resultados relativos ao δ18O devem
ser questionados pelas mesmas razões já mencionadas anteriormente.
Todavia, a correlação direta entre Sr/Ca e TSM, mostrada na Tabela 4
juntamente com a correlação encontrada em outros estudos, é contrária a esperada.
Na Figura 23 é possível observar que os períodos caracterizados por valores mais
elevados de Sr/Ca e U/Ca (áreas sombreadas) estão relacionados a aumentos
relativos na TSM local. Há também ausência de correlação entre a TSM e o sinal
fornecido por U/Ca. Esta incoerência em relação a outros estudos pode estar
relacionada aos dados de TSM utilizados (PIRATA). Por se tratar de uma re-análise
baseada em bóias de monitoramento espalhadas pelo atlântico, a resolução obtida
por este modelo pode não ser capaz de refletir o comportamento exato das TSMs
em micro-escala. Como exemplo, podemos mencionar que a bóia mais próxima (0° 35° W) fica a uma distancia de 4° de latitude do At ol das Rocas, ou seja, a mais de
400 km.
O presente estudo evidencia a importância do monitoramento in situ da TSM
para que seja possível verificar o potencial dos traçadores, tal como a razão Sr/Ca
no esqueleto do coral, como indicadores de variações de TSM. Os diversos estudos
realizados sobre este tema utilizam o monitoramento in situ das TSMs (BECK et al.,
1992; GAGAN et al., 1998; GOODKIN et al., 2007; SAENGER et al., 2008), o que
demonstra que uma calibração baseada em traçadores depende muito da
adequação dos dados instrumentais.
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Figura 23: Comparação das anomalias anuais de TSM com anomalias anuais de
crescimento, Sr/Ca, U/Ca e δ18O.
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Tabela 4: Correlações entre Sr/Ca e TSM de estudos anteriores e o presente
estudo. Todos os estudos citados abaixo dispunham de registro in situ de
TSM.
Estudo

Correlação Sr/Ca X TSM

Localidade

Beck et al. 1992

-0,87

Nova Caledônia, Pacífico

Gagan et al. 1998

-0,8 / -0,99

GBRA

Swart et al. 2002

-0,82 / -0,94

Recife Alina, Flórida

Goodkin et al. 2007

-0,73 / -0,86

Bermudas, Caribe

Saenger et al 2008

-0,95

Ilhas Virgens EUA, Caribe

Presente estudo

0,46

Atol das Rocas, Brasil

6.2.3 Crescimento, Geoquímica e a Climatologia do Atlântico Tropical

Nesta seção o crescimento e os dados geoquímicos são confrontados com o
índice do GTSM (Figura 24) e com a variabilidade da ZCIT (Figura 25), ambas
variabilidades internas do Atlântico Tropical. Os dados também são comparados a
variabilidades externas à região, neste caso a NAO (Figura 26) e ENSO (Figura 27).
Em seguida, os parâmetros são agrupados em uma análise de cluster segundo suas
semelhanças (Figura 28), inclusive a TSM abordada na seção anterior.
Posteriormente, as ciclicidades destes fatores são apresentadas e discutidas
usando-se o método de cross-wavelets (TORRENCE; COMPO, 1998) (Figura 29 a
Figura 31). Ao final da seção são fornecidas as wavelets e séries temporais de
todos os fatores climáticos abordados (TSM, GTSM, ZCIT, NAO, ENSO – Figura 31
e Figura 32) para fins de comparação. Todos os dados são abordados em função
das anomalias e em resolução anual, pois esta foi a resolução máxima possível
obtida através do crescimento.
Na Figura 24, observa-se o sinal anual do GTSM. Durante o período de 19761986 o Atlântico Tropical comportou-se duas vezes como um dipolo de TSMs
inversas (MELICE; SERVAIN, 2003). Entre 1976-1982 houve predominância de
TSMs mais frias no ATS, enquanto o inverso ocorreu entre 1983-1987 (MELICE;
SERVAIN, 2003 – figura 12a). A situação se configurou de maneira oposta no ATN
durante este mesmo período. Tal configuração em dipolo pode influenciar
diretamente o clima em escala regional. Por exemplo, a ZCIT tende a estar
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posicionada sobre as regiões onde as TSMs são mais quentes, o que está
diretamente associado com um aumento na cobertura de nuvens, umidade e
precipitação (NOBRE; SHUKLA 1996).

Figura 24: GTSM anual comparado às anomalias anuais de crescimento, Sr/Ca, U/Ca e
δ18O.
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Esta conseqüência está ilustrada na Figura 25, que confronta a posição
relativa da ZCIT em relação à área de estudo com os resultados geoqímicos e de
crescimento. É possível observar que a ZCIT se aproxima mais do Atol das Rocas
(y=0) quando índice GTSM possui valores negativos, o que indica temperaturas mais
quentes no ATS e mais frias no ATN. Isto também pode ser observado nas Figura
23 e Figura 33, onde ser observa TSMs predominantemente mais altas nos anos de
1973-74, 1984-89, 1998 e 2003, que coincidem com os períodos quando a ZCIT
aproximou-se do Atol (Figura 25).
Os resultados indicam que a ZCIT e as altas de TSM podem ter uma
influência direta no crescimento do coral. Exceto no intervalo entre 1977-1980, os
períodos onde as altas TSMs estavam conjugadas com o posicionamento da ZCIT
nas proximidades do Atol das Rocas coincidem com períodos onde o crescimento
apresentou anomalias negativas. Corais são organismos extremamente sensíveis às
condições da coluna d’água, apresentando faixas relativamente estreitas de
tolerância a variações de temperatura, salinidade e pH (SEGAL; CASTRO, 2000). A
exposição a altas temperaturas não só prejudica o crescimento como, em muitos
casos, pode levar ao braqueamento de colônias inteiras (JONES et al., 1998). Já a
nebulosidade associada à ZCIT pode diminuir a luminosidade disponível, reduzindo
a eficiência fotossintética das zooxantelas e, consequentemente, prejudicando o
crescimento do coral.
As anomalias negativas de crescimento durante o período de 1977-1980
podem ser explicadas pelas temperaturas mais baixas no ATS durante esse período,
particularmente nos anos de 1976 e 1978, que apresentaram as anomalias mais
baixas dos últimos 40 anos (MELICE; SERVAIN, 2003 – figura 2b). Temperaturas
mais baixas prejudicam o crescimento do coral, pois tendem a solubilizar o CaCO3
(KAUKROPF; BIRD, 1995), reduzindo a eficiência do mecanismo de calcificação do
esqueleto.
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Figura 25: ZCIT no Atol das Rocas comparada às anomalias do crescimento, Sr/Ca, U/Ca e
δ18O. Representação da ZCIT no atol é definida pelo seguinte operação: Latitude do Atol
das Rocas (~ 4° S) subtraído da latitude mínima ati ngida pela ZCIT em um ano determinado.
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As respostas fornecidas pelos dados quando confrontados com a NAO
(Figura 26) também são interessantes. Há uma aparente “preferência” por um
comportamento em fase entre NAO e crescimento. Por exemplo, o período 19711976 destaca-se pela dominância de anomalias positivas da NAO e do crescimento.
Este comportamento se repete para os períodos 1989-1995 e 2001-2005. De forma
inversa, o comportamento em fase não parece tão nítido, porém no período 19761988 há uma relativa predominância de fases negativas da NAO (se considerarmos
o intervalo de tempo que NAO permaneceu negativa), assim como no crescimento.
Um segundo período que mostra uma tendência de decréscimo no crescimento
durante fases negativas da NAO é o de 1996-1999.
Este tipo de resposta é mais uma indicação da conexão dos mecanismos
climáticos que abrangem do Atlântico Tropical e o Atlântico Norte, em particular a
NAO (ROBERTSON et al., 2000; OKOMURA et al., 2001). Evidências sugerem uma
relação inversa entre as anomalias de temperatura no ATN e a NAO (MELICE;
SERVAIN, 2003).
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Figura 26: NAO anual comparada às anomalias anuais de crescimento, Sr/Ca, U/Ca e δ18O.
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Quando se observa a Figura 27, há dificuldade em identificar semelhanças
óbvias entre o sinal anual do MEI e o restante dos dados. Porém, é preciso destacar
que os eventos El Niño mais intensos (1982-83; 1986-87; 1997-98) foram sempre
acompanhados de anomalias negativas de crescimento. Este efeito prejudicial sobre
o crescimento tornou-se evidente devido aos recentes episódios de branqueamento
em oceanos tropicais, induzidos pelas TSMs elevadas decorrentes do fenômeno El
Niño (POCKLEY, 1999; ABRAM et al., 2003; SUZUKI et al., 2003). Além disso,
evidências sugerem uma influência direta do fenômeno El Niño na região do
Atlântico Tropical, em particular na região do Nordeste do Brasil (HASTENRATH,
2006).
O

aquecimento

das

águas

no

Pacífico

geralmente

é

seguido

do

enfraquecimento dos ventos de norte, fortalecimento dos ventos sul, impulsionados
por uma acentuação no GTSM que favorece anomalias positivas de temperatura no
ATN. Estas condições favorecem o posicionamento mais ao norte da ZCIT,
diminuindo a pluviosidade e nebulosidade na região nordeste do Brasil e,
consequentemente, no Atol das Rocas, podendo afetar negativamente o
crescimento dos corais devido ao excesso de insolação ou superaquecimento da
camada superficial de água. A presença de halita revelada pelas imagens de MEV
(Figura 17B), em uma área da amostra onde o valor de

18

O é particularmente alto

(1997-98), é coincidente com um forte evento de El Niño e pode estar indicando uma
diminuição na precipitação e aumento da evaporação suficientes para formação de
cristais de halita na matriz carbonática.
Porém, resultados contrários foram encontrados por Evangelista et al. (2007)
para uma espécie brasileira (Favia leptophyla) coletada no arquipélago de Abrolhos
(17° 52’ – 18° 01’ S / 039° 14’ – 038° 66’ O). Nest e estudo, os resultados indicam
que os corais da região parecem ser beneficiados em seu crescimento pelo ENSO.
Apesar de estudar uma espécie diferente em um local diferente e, portanto,
emergirem diferenças inerentes a estes fatores para explicar possíveis respostas a
tais fenômenos, os resultados obtidos por Evangelista et al. (2007) e pelo presente
estudo podem estar ilustrando os efeitos distintos do ENSO nas diferentes regiões
do Atlântico.
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Figura 27: MEI (médias anuais) comparado às anomalias de crescimento, Sr/Ca, U/Ca e
δ18O.
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A análise de cluster (Figura 28) reúne Sr/Ca, U/Ca e TSM em um grupo. Isto
decorre da clara semelhança de comportamento nos sinais de Sr/Ca e U/Ca e
também da correlação encontrada para Sr/Ca e TSM. O δ18O encontra-se mais
próximo ao grupo GTSM, MEI e NAO. Apesar de mostrar um sinal com
comportamento irregular e muitos picos, a presença de δ18O neste grupo denota
alguma relação entre o sinal deste isótopo e as variáveis em questão. Já a
proximidade entre GTSM, NAO e MEI é decorrente aos mecanismos atmosféricos
que interligam estes fatores climáticos (MELICE; SERVAIN, 2003; MUNICH;
NEELIN, 2005; WAINER et al., 2008). O crescimento está posicionado mais próximo
ao grupo de GTSM, NAO e MEI, o que demonstra que os efeitos destes fatores
climáticos podem estar, de alguma forma, refletidos no crescimento. A ZCIT mostrase como a variável menos semelhante dentre as analisadas. Este posicionamento
pode refletir a limitação deste estudo em registrar este fenômeno atmosférico em
particular. Por outro lado, a ZCIT apresenta muita coerência com o sinal de δ18O, um
resultado bastante interessante e que será abordado mais adiante.

Figura 28: Análise de cluster com os agrupamentos dos diversos índices climáticos,
crescimento e traçadores geoquímicos.
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Como já observado na Figura 19, há um forte padrão decadal que pode ser
observado tanto nos wavelets do crescimento e dos dados geoquímicos. Um padrão
similar pode ser observado nos wavelets da TSM e dos índices climáticos
apresentados na Figura 32. A componente decadal de variabilidade, observada na
TSM (Figura 32A) e no GTSM (TAMG – Figura 32B), é um dos temas mais
estudados na climatologia do Atlântico Tropical (HASTENRATH, 1984; FONTAINE et
al., 1999; DOMMENGET; LATIF, 2000; HUANG et al., 2004). Porém, o estudo
recente de Wainer et al. (2008), com uma série temporal mais longa, revelou que
esta componente não parece persistir em escala secular, sendo observada apenas
em uma janela de aproximadamente 40 anos (1950-90).
O presente estudo abrange parte deste período de tempo, cobrindo os últimos
39 anos. As análises de cross-wavelets, apresentadas na Figura 29, demonstram
que há um sinal intenso da componente decadal do Atlântico Tropical registrado pelo
crescimento. Este sinal é mais evidente na TSM (Figura 29A), onde se estende por
quase toda a série, enquanto que para o GTSM (Figura 29B) este sinal se manifesta
somente até o início da década de 1990.
O comportamento deste sinal é condizente com estudos recentes que
reconheceram a componente decadal das variações de TSM do Atlântico Tropical.
Por exemplo, o sinal decadal observado na Figura 29A é semelhante ao encontrado
por Melice e Servain (2003) para as TSMs do Atlântico Tropical Sul (~ 14 anos). O
resultado obtido na Figura 29B também está de acordo com o proposto por Wainer
et al. (2008), que encontrou evidencias apontando para uma persistência decadal do
GTSM até a década de 1990 (WAINER et al., 2008 – figura 2B). Resultados
semelhantes também são encontrados em diversos outros estudos anteriores
(HOUGHTON; TOURRE, 1992; MEHTA; DELWORTH, 1995; CHANG et al., 1997;
ENFIELD et al., 1999). Isto indica que as flutuações de TSM, apesar de não se
correlacionarem com o crescimento no presente estudo, geram efeitos observáveis
sobre o crescimento do coral em escalas decadais.
Um intenso sinal decadal também está evidente (Figura 29C) indicando o
registro de uma variabilidade em escala decadal da NAO. A presença deste sinal
está relacionada às interações entre a região tropical e latitudes mais elevadas. Já
foi proposto que flutuações decadais da NAO podem ser forçadas pelo Atlântico
Tropical (RAJAGOPALAN, 1998). Recentemente, evidências corroboraram esta
suposição (WAINER et al., 2008), com indicações de que a variabilidade decadal
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primeiramente se originaria nos trópicos e depois se propagaria em direção aos
polos. Desta forma, a presença do sinal decadal na Figura 29C poderia indicar um
reflexo da variabilidade decadal do Atlântico Tropical sobre a NAO.
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Figura 29: Cross-wavelets entre Crescimento e A. TSM; B. TAMG; C. NAO; D. MEI.
Aplicam-se as mesmas regras descritas na Figura 19.
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O sinal obtido na Figura 29D deve ser interpretado com mais cautela. Na
Figura 19A é possível observar um sinal intenso na faixa entre 4 – 7 anos,
decorrente da forte oscilação no crescimento no período 1989-96. Sendo assim, é
razoável assumir que este sinal também estaria presente em uma cross-wavelet com
o MEI, já que este índice apresenta uma forte preferência para oscilar entre 4 – 7
anos (Figura 32D). Porém, a presença de halita na matriz carbonática pode ser
consequência do forte evento El Niño registrado anos de 1997-98, coincidente com
anos de anomalias negativas de crescimento. Apesar de se tratar de um evento
pontual, pode indicar um possível efeito prejudicial deste evento extremo em
particular. Entretanto, um registro confiável do fenômeno ENSO através do
crescimento, como encontrado por Evangelista et al. (2007) na espécie de coral
Favia leptophylla do banco dos Abrolhos (17° 25’ – 18° 10’ S; 38° 33 ’ – 39° 37’ O),
não foi encontrado.
As análises de cross-wavelets relativas à razão Sr/Ca e fatores climáticos
(Figura 30) respondem de forma muito similar, senão quase idêntica, as crosswavelets realizadas para o crescimento e fatores climáticos. Desta forma, as
mesmas observações feitas para o crescimento podem ser estendidas para a razão
Sr/Ca. Quanto à razão U/Ca nenhuma ciclicidade relevante foi encontrada quando
realizada uma cross-wavelet com os demais parâmetros.
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Figura 30: Cross-wavelets entre a razão Sr/Ca e A.TSM, B. GTSM, C. NAO e D. MEI.
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Figura 31: A. Wavelet correspondente à ZCIT. B – E representam as cross-wavelets entre
ZCIT, crescimentpo e os traçadores geoquímicos.
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Na Figura 31A é possível observar que a ZCIT apresenta sinais mais intensos
em escalas interanuais (ciclicidade ~ 3 anos) e também em escala decadal. O sinal
presente na escala decadal relaciona-se intimamente com a variabilidade da TSM e
do GTSM, já que a ZCIT pode ser regulada pelas flutuações de TSM no ATS
(MOURA; SHUKLA, 1981; SERVAIN, 1991; PETERSON; HAUG, 2006). As Figura
31B-E representam os cross-wavelets com os parâmetros listados. Nota-se que o
mesmo sinal da variabilidade decadal é mais pronunciado nas Figura 31B e C,
correspondentes à taxa de crescimento e à razão Sr/Ca, respectivamente. Este sinal
é mais sutil na Figura 31D (razão U/Ca), estando deslocado para uma freqüência
superior a 12 anos. Para o δ18O (Figura 31E) o sinal decadal é quase ausente,
enquanto o sinal inter-anual é mais pronunciado.
Este resultado é particularmente interessante, pois aponta para uma possível
relação entre a precipitação associada a ZCIT e as flutuações δ18O. Águas com
salinidade diminuída devido à precipitação tendem a ser empobrecidas em

18

O

(CAHYARINI et al., 2008), tornando o valor de δ18O mais negativo. Isto pode ser
refletido em como o coral absorve este elemento em particular, o que aponta para a
possibilidade de estudos futuros investigarem possíveis flutuações de salinidade
relacionadas à precipitação através do acoplamento entre os sinais de δ18O e da
razão Sr/Ca (CORREGE, 2006). Este tipo de abordagem pode ser, hipoteticamente,
um meio mais preciso de se analisar a variabilidade da ZCIT nesta região.
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Figura 32: Wavelets de fatores climáticos. A. TSM; B. GTSM; C. NAO; D. MEI. Aplicam-se
as mesmas regras descritas na Figura 19.

90

Figura 33: Comparação das séries temporais dos fatores climáticos abordados.

7

CONCLUSÕES

A datação U-Th mostrou muita coerência com a contagem de bandas de
crescimento anuais. Este fator demonstra a adequação de S. stellata para estudos
de reconstrução climática em resolução anual ou menor, pois o eixo principal de
crescimento do coral não apresenta bandas sub-anuais.
Os resultados demonstram que, para obter uma boa reconstrução de
parâmetros como TSM e precipitação, é necessário o monitoramento in situ. A
utilização de modelos deve sempre ser abordada com cuidado, pois eventos em
escala local tendem a ser mais relevantes em escalas sub-anuais e anuais.
Variabilidades em escalas interanuais a decadais parecem apontar para uma
influência remota de NAO e GTSM. O mecanismo que controla esta influência ainda
não pode ser explicado por este estudo devido ao relativo curto tempo do registro
quando comparado à periodicidade destas oscilações. Mas há uma clara relação
entre as variabilidades que ocorrem no ATS e ATN.
Não foi possível obter uma estimativa segura da influência do ENSO sobre os
corais do Atol das Rocas neste estudo. É possível afirmar que os fenômenos El Niño
mais intensos coincidiram com taxas de crescimento relativamente menores. O
indício mais forte deste quadro é a presença de halita na matriz carbonática do coral
em uma área datada de 1997-98.
A coerência entre as razões Sr/Ca e U/Ca demonstram que estes indicadores
variam de forma semelhante, como encontrado em outros estudos. Porém uma
relação mais forte existe entre crescimento e Sr/Ca, apontando para o crescimento
como um fator que influencia na incorporação dos traçadores, no caso de S. stellata.
O presente estudo destaca o potencial futuro para investigação das flutuações
de SSM através do acoplamento entre os sinais de δ18O e da razão Sr/Ca. Desta
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forma seria possível indicar a variabilidade da ZCIT e sua precipitação associada
com maior precisão.
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