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RESUMO 

 

Zonas deficientes em oxigênio estão presentes de forma natural no oceano em função 
da produção primaria e padrões de circulação oceânica. Estas zonas são chamadas 
Zonas de Mínima de Oxigênio (ZMO), sendo importantes nos ciclos biogeoquímicos e 
na ecologia de organismos marinhos. As ZMOs apresentaram uma expansão nas 
últimas décadas, o que é associado ao aquecimento global, acarretando consequências 
relevantes. Nesta tese se avaliou a variabilidade da ZMO usando assembléias de 
foraminíferos bentônicos na margem continental do Peru central. Assim, esta tese 
apresenta resultados para a calibração dos foraminíferos como bioindicador, a partir de 
padrões de distribuição espacial e de fisiologia, e para a reconstrução da variação da 
ZMO nos últimos 200 anos. Os foraminíferos vivos foram analisados em sedimentos 
superficiais de uma transeção de Callao, Peru (12° S, 70-1025 m) atravessando a ZMO 
no cruzeiro Meteor Leg 92, em janeiro de 2013. A qualidade e a quantidade da matéria 
orgânica (MO) e condições redox explicaram as distribuições das espécies de 
foraminíferos. Identificaram-se assembléias para diferentes cenários biogeoquímicos 
(passando por MO lábil em sedimentos sulfídricos e MO refratária em sedimentos 
oxigenados). Analisou-se a estocagem intracelular de nitrato dissolvido nos 
foraminíferos na mesma transeção, revelando que a comunidade representou um 
grande estoque biodisponível de nitrato, principalmente nos sedimentos do núcleo da 
ZMO (250 m, ~9.5 mmol m-2). A contribuição da comunidade às taxas de desnitrificação 
é alta, sendo Bolivina seminuda a principal espécie desnitrificadora. A análise temporal 
(2009-2016) das assembléias em estações da plataforma (45-180 m) em relação a 
episódios de oxigenação, produtividade e plumas de sulfeto mostrou que a abundância 
dos foraminíferos aumentou com a produtividade e foi negativamente afetada pela alta 
frequência das plumas de sulfeto. Bolivina seminuda e Buliminella tenuata dominaram a 
plataforma externa durante 2009-2016. Enquanto que Bolivina costata dominou a 
plataforma interna, incluso durante condições El Niño, quando outras espécies 
desapareceram (e.g. Nonionella auris, Virgulinella fragilis). O sinal de isótopos estáveis 
de carbono da calcita das testas (δ13C) confirmaram estes resultados, indicando 
diferentes microhábitats biogeoquímicos para as espécies. A comparação da transeção 
de 2013 de Callao com uma transeção similar durante El Niño 1997/1998 mostrou 
mudanças da labilidade da MO. A distribuição de B. seminuda e B. tenuata respondeu 
às mudanças de MO, indicando-as como bioindicadores de condições El Niño e 
normal/La Niña, respectivamente. Depois, a composição das assembléias foi usada 
para a reconstrução da variabilidade da ZMO nos últimos 200 anos a partir de dois box-
cores (Callao e Pisco). Entre 1830 e 1875 A.D., houve intensificação da ZMO e 
sedimentos sulfídricos devido à Circulação Walker (CW) intensificada. Logo depois, a 
ZMO e as condições redox se relaxaram progressivamente, por uma debilitação da CW 
e uma intensificação da Corrente Subsuperficial Equatorial (CSE), que leva águas 
oxigenadas para a área de estudo. Desde 1960 A.D., a CSE manteve-se intensificada, 
explicando a leve tendência de oxigenação nas águas intermediarias. Finalmente, os 
resultados serviram para validar um modelo de função de transferência para condições 
sulfídricas na plataforma com um desempenho aceitável.  
Palavras-chave: Foraminíferos bentônicos. ZMO. Anoxia. Sulfeto. Matéria orgânica. El 
Niño. 



ABSTRACT 

Natural hypoxic zones occur in the global ocean as a result of primary production and 
oceanic circulation features. These zones are known as Oxygen Minimum Zones (OMZ) 
and are important for biogeochemical cycles and the ecology of marine organisms. 
OMZs have experienced an expansion in the last decades that has been associated to 
the current global warming and could represent relevant consequences. The present 
thesis is an assessment of the OMZ variability using benthic foraminiferal assemblages 
in the continental margin of central Peru. Thus, this thesis presents results for the 
calibration of the proxy of foraminifera, in terms of spatial distribution and physiological 
attributes, and for the reconstruction of OMZ variation in the last 200 years. Living 
benthic foraminifera were analyzed from surface sediments from a transect off Callao 
(12° S, 70-1025 m depth) through the OMZ during january 2013 onboard of the Meteor 
Cruise Leg 92. The quality and quantity of sedimentary organic matter (OM) and 
porewater redox conditions drive the distribution of benthic foraminiferal species. 
Assemblages for different biogeochemical scenes (from highly labile OM in sulfidic 
sediments to refractory OM in oxygenated sediments) were recognized. By analyzing 
the intracellular storage of dissolved nitrate by foraminifera in the same transect, it was 
revealed that the community represents a big bioavailable nitrate stock, mainly in the 
sediments impinged by the OMZ core (250 m, ~9.5 mmol m-2). Also, the community 
strongly contributes to total denitrification rates, being Bolivina seminuda the main 
species in this process. Temporal analysis of the assemblages in stations from the shelf 
(45-180 m) in relation to oxygenation episodes, productivity and sulfide plumes showed 
that the community´s abundance rises following peaks in productivity and is negatively 
affected by high frequency of sulfide plumes. Bolivina seminuda and Buliminella tenuata 
dominated the outer shelf. In the inner shelf, Bolivina costata dominated, even under El 
Niño conditions, when other species disappeared (e.g. Nonionella auris, Virgulinella 
fragilis). Calcite carbon stable isotopes (δ13C) corroborated these findings, indicating 
different biogeochemical microhábitats for the species. A comparison of the 2013 
transect of Callao with a similar transect during the El Niño 1997/1998 showed clear 
changes in OM lability. The distribution of B. seminuda and B. tenuata responded to this 
OM changes, indicating them as proxies for El Niño and normal/La Niña conditions, 
respectively. Then, the assemblages´ composition was used for the reconstruction of the 
last 200 years OMZ variability in two box-cores from Callao and Pisco. A strong OMZ 
with sulfidic sediments was found from 1830 to 1875 A.D. as a result of a strong Walker 
Circulation (WC). After that, the OMZ and redox conditions progressively relaxed, 
following a weakening of the WC and intensification of the Equatorial Undercurrent 
(EUC), which brings oxygenated waters to the study area. Since 1960 A.D., the EUC 
was still intense explaining the slight tendency to oxygenation found in bottom waters. 
Finally, this entire context was the base for a development of a transfer function model 
for sulfidic conditions in the shelf, reaching an acceptable performance. 
 
Keywords: Benthic foraminífera. OMZ. Anoxia. Sulfide. Organic matter. El Niño. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, uma das principais consequências do aquecimento global é a 

diminuição do oxigênio dissolvido em diversas regiões do oceano, e particularmente no 

Oceano Tropical (STRAMMA et al., 2010). Devido ao aquecimento das águas e ao 

aumento da estratificação dos oceanos, podem ocorrer alterações nos ciclos 

biogeoquímicos como já foi previsto por diversos modelos climáticos (STRAMMA et al., 

2008, KEELING; KÖRTZINGER; GRUBER, 2010). A concentração de oxigênio 

dissolvido nos oceanos é extremamente sensível a variabilidades atmosféricas, 

oceanográficas e do clima continental, que por sua vez afeta diretamente processos 

biogeoquímicos diferentes, especialmente os ciclos do carbono e nitrogênio e de outros 

macro- e microelementos (P, Fe, Mn, etc.) (STRAMMA et al., 2008). 

 

A hipóxia é uma das características do oceano global e está presente em 

diversas escalas espaciais e temporais (Figura 1a). Em sistemas costeiros e rasos, 

como estuários e plataformas continentais internas, o fator antropogênico (e.g. 

eutrofização) é o responsável da hipóxia, a qual é temporal (Figura 1a). Já uma hipóxia 

permanente de origem natural é típica de plataformas externas e taludes, com águas 

intermediárias conhecidas como Zonas de Mínima de Oxigênio (ZMO, Figura 1a). A 

mínima de oxigênio é formada pelo consumo bioquímico de oxigênio somado a uma 

circulação lenta das águas com menor teor de oxigênio. Estas águas tem significância 

global, ainda mais no Pacífico Oriental Tropical, onde a ZMO é mais intensa (LEVIN, 

2003; HELLY; LEVIN, 2004). As ZMOs têm relevância nos ciclos biogeoquímicos e 

quando interceptam os sedimentos afetam às assembléias bentônicas. Durante as 

últimas décadas vêm sendo observada uma expansão das ZMOs nos Oceanos 

Tropicais, o que pode estar intimamente associado ao aquecimento das águas do 

oceano e consequentemente a diminuição do oxigênio dissolvido nestes ambientes 

(STRAMMA et al., 2008; PAULMIER; RUIZ-PINO, 2009). A expansão das ZMOs nos 

oceanos pode acarretar alterações significativas na estrutura trófica, na ciclagem de 

nutrientes e na troca de gases entre o oceano e a atmosfera. Podem ocorrer, por 

exemplo, sítios de intensa desnitrificação, onde estas zonas expandidas tenderiam a 
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uma maior produção de N2O, os quais amplificariam o aquecimento global (KEELING; 

KÖRTZINGER; GRUBER, 2010). Além disso, sua expansão significa um aumento das 

zonas anóxicas (áreas de oxigênio inferior ao limite de detecção) nas zonas costeiras, 

afetando fortemente a distribuição e a diversidade dos organismos bentônicos e 

pelágicos. Portanto, é necessário compreender a variabilidade das ZMOs, não somente 

por seu efeito sobre os organismos, mas também pela variabilidade dos processos 

biogeoquímicos inerentes a ZMO, que apresentam uma retroalimentação direta com o 

clima global (STRAMMA et al., 2010). 

 

Atualmente, as ZMOs vêm sendo estudadas devido ao seu papel fundamental 

no ciclo do nitrogênio, especialmente pelos processos de desnitrificação e annamox. Os 

sedimentos abaixo das ZMOs são de interesse crucial. Estes sedimentos são 

percebidos como sumidouros de nitrogênio inorgânico dissolvido (GRUBER; 

SARMIENTO, 1997; WOULDS et al., 2009). Contudo, nestes sedimentos podem-se 

encontrar organismos que têm relevância neste ciclo, representando depósitos de 

nitrato (bactérias gigantes, foraminíferos bentônicos) assim como fontes de amônio 

(bactérias gigantes, JØRGENSEN; NELSON, 2004) e perda de nitrogênio, como N2 

(foraminíferos bentônicos respiradores de nitrato, RISGAARD-PETERSEN et al., 2006; 

PIÑA-OCHOA et al., 2010a). O rendimento dos foraminíferos na respiração de nitrato 

tem sido estimado para a ZMO do Peru central, representando mais de 50% da taxa de 

redução de nitrato nos sedimentos (GLOCK et al., 2013). Assim, é notória a importância 

destes organismos na biogeoquímica do ecossistema. 

 

Estas áreas estão também envolvidas em processos de acidificação dos 

oceanos e nos ciclos de gases climáticos, tais como: produção de N2O, produção de 

H2S nos sedimentos, limitação no sequestro do CO2 atmosférico (PAULMIER; RUIZ-

PINO, 2009). Do ponto de vista biológico e econômico, as ZMOs também são bastante 

importantes, pois devido à ausência de oxigênio na coluna d’água, formam uma barreira 

biológica e auxiliam nos estudos sobre evolução, adaptação, dinâmica populacional, 

diversidade de organismos, dentre outros, auxiliando na atividade pesqueira, tendo em 

vista que as distribuições das espécies comerciais dependem destes fatores. 
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Figura 1 – Representação esquemática da variabilidade temporal e espacial da ZMO. A) Síntese da 
variabilidade temporal e espacial das categorias dos ecossistemas com hipóxia. Vermelho: influência 
humana, verde: influência natural. A Zona de Mínimo Oxigênio (ZMO), por exemplo, é primordialmente 
natural. B) Esquema apresentando a variação temporal das ZMOs e de zonas costeiras afetadas pela 
eutrofização. 
Fonte: RABALAIS et al., 2009. 
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última comunidade é particularmente importante por sua íntima relação com o ambiente 

e sua utilização como microfóssil bioindicador. Por isso, sua ecologia vem sendo 

avaliada na ZMO do Peru central (CARDICH et al., 2012, 2015). A caracterização dos 

foraminíferos bentônicos nesta ZMO é relevante, porém os estudos estão restritos 

apenas a margem continental superior (< 300 m) não podendo a ZMO ser avaliada 

completamente. Além disso, alguns trabalhos de grupos internacionais foram realizados 

na ZMO em frente à costa do Peru central (12° S, 300 – 1200 m, LEVIN et al., 2002; 11° 

S, 79 – 697 m, GLOCK et al., 2013), entretanto a relação das espécies de foraminíferos 

com o microhábitat geoquímico não tem sido identificada ou muito explorada. Uma 

avaliação desta comunidade permitirá uma melhor interpretação das mudanças 

ambientais relativas à ZMO. 

 

O estudo dos processos biogeoquímicos nos sedimentos e das comunidades 

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

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

está registrada nos sedimentos a través de indicadores geoquímicos e biológicos, 

refletindo as mudanças da ZMO e do oceano em geral em diversas escalas de tempo. A 

diferença da hipóxia costeira, que se tornou relevante desde ca. 1950, as ZMOs 

representam uma característica global em escalas temporais bem maiores (Figura 1b). 

O conhecimento dos processos biogeoquímicos recentes (calibração dos indicadores) 

que ocorrem nestas zonas serve como base para interpretar melhor os processos do 

passado. Nos registros sedimentológicos podem-se evidenciar mudanças da 

oxigenação no oceano, inclusive a expansão da ZMO durante períodos mais quentes 

no passado (KEELING; KÖRTZINGER; GRUBER, 2010). A variabilidade da ZMO está 

ligada às mudanças climáticas (AGNIHOTRI et al., 2008). Em estudos de escala 

temporal grande, os registros do Pleistoceno dão uma imagem geral do efeito do 

aquecimento global reduzindo a ventilação das águas da termoclina e a expansão da 

ZMO (KEELING; KÖRTZINGER; GRUBER, 2010). Estudos recentemente publicados 

da paleoceanografia no Peru central demostraram mudanças da ZMO para os últimos 

700 anos, associadas a mudanças climáticas. Um enfraquecimento da ZMO foi 

registrado no passado durante a Pequena Idade do Gelo (PIG) e a migração da Zona 
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de Convergência Intertropical, assim como tendências decenais e um aumento da 

produtividade no século XIX (SIFEDDINE et al., 2008; GUTIÉRREZ et al., 2009). Em 

comparação, o período climático atual (desde ca. 1870) caracterizado pelo aquecimento 

global, apresenta também uma expansão das ZMOs e da hipóxia em zonas costeiras 

(Figura 1b, STRAMMA et al., 2008; RABALAIS et al., 2009).  

 

1.1 OBJETIVOS GERAIS  

 

Neste trabalho, pretende-se analisar as comunidades dos foraminíferos 

bentônicos na intensa ZMO do Pacífico Oriental Tropical Sul frente do Peru, o qual 

permitirá reconhecer quais são as variáveis biogeoquímicas que modulam a 

comunidade de foraminíferos bentônicos para esta região, e quais são os fatores que 

causam a diversidade dentro das comunidades. Este estudo também envolve a análise 

de testemunhos coletados na área do Peru para responder a seguinte pergunta 

cientifica: Com que variabilidade (interanual a decenal) e com que tendência a ZMO 

muda em relação às mudanças ambientais sob o aquecimento do clima? Assim, 

definiram-se os seguintes objetivos gerais: 

 

1. Determinar a relação das espécies de foraminíferos bentônicos com os 

microhábitats geoquímicos nos sedimentos superficiais da ZMO do Pacífico Oriental 

Tropical. 

2. Descrever a variabilidade temporal da ZMO e suas tendências durante os últimos 

200 anos, período de aquecimento global atual. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar os microhábitats geoquímicos a partir das medições de indicadores de 

quantidade, qualidade e composição do alimento (matéria orgânica lábil) e das 

medições de indicadores redox (e.g. oxigênio, nitrato, sulfeto) na água intersticial. 

- Descrever a distribuição espacial da comunidade dos foraminíferos bentônicos em 

relação às condições oceanográficas, biogeoquímicas e redox. 



23 

 

 

- Descrever a distribuição vertical das espécies no sedimento em relação às 

condições do microhábitat geoquímico e de qualidade de alimento. 

- Determinar os inventários de nitrato intracelular nos foraminíferos bentônicos e 

avaliar seu papel na ciclagem de nitrogênio através do processo de desnitrificação. 

- Avaliar a variabilidade temporal da comunidade de foraminíferos em relação ás 

mudanças oceanográficas de escala sazonal/interanual. 

- Determinar a assinatura isotópica do carbono (δ13C) nas testas das espécies 

indicadoras e sua relação com o sinal do microhábitat (δ13C de carbono inorgânico 

dissolvido na água). 

- Determinar as abundâncias relativas (%) das espécies de foraminíferos bentônicos 

em dois testemunhos de Callao e Pisco em alta resolução temporal durante os 

últimos 200 anos e relacioná-la com os indicadores geoquímicos. 

- Desenvolver um modelo de transferência, que leva em conta a composição das 

assembléias de foraminíferos e os níveis de sulfeto, para a reconstrução das 

condições redox do passado. 
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2 HIPÓTESE 

 

Neste estudo, duas hipóteses serão avaliadas. A primeira hipótese está referida 

à ecologia dos foraminíferos e à procura de espécies indicadoras de condições 

biogeoquímicas em diferentes condições de redução-oxidação (redox): 

 

1. Os microhábitats dos foraminíferos bentônicos variam em diferentes 

compartimentos da ZMO, podendo-se reconhecer espécies indicadoras de 

condições biogeoquímicas/redox distintas. 

 

A segunda hipótese está referida à reconstrução paleoceanográfica: 

2. A variação das espécies indicadoras mostram as mudanças oceanográficas e 

ambientais nos últimos 200 anos, exibindo a variabilidade da ZMO no Pacífico 

Oriental Sul. 
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3 BASE TEÓRICA 

 

3.1 ZONA DE MÍNIMA DE OXIGÊNIO 

 

Nos locais onde a ressurgência é mais intensa no oceano, a produtividade 

primaria é muito alta e pode-se sustentar também uma alta produção pesqueira. A 

maioria do material gerado afunda e é decomposto na coluna d’água, sendo consumido 

o oxigênio dissolvido. Quando uma alta demanda de oxigênio acontece junto a uma 

circulação lenta, tempos de residência longos e águas-fonte já escassas em oxigênio, 

geram-se águas intermediarias espessas com mínimo de oxigênio (WYRTKI, 1962; 

SARMIENTO; HERBERT; TOGGWEILER, 1988), conhecidas como Zonas de Mínima 

de Oxigênio (ZMO). Uma ZMO está definida por concentrações de oxigênio < 0,5 ml l-1 

(~7,5% de saturação; < 22µM) (LEVIN, 2003). Estas ZMO são encontradas na região 

oriental do oceano Pacífico, no sudeste do Atlântico, e na região norte do Índico 

(HELLY; LEVIN, 2004) (Figura 2a). A grande extensão da ZMO no Pacífico Oriental é 

explicada principalmente pela alta idade das águas intermediárias que chegam pela 

circulação termohialina, que em geral têm menos oxigênio que outras massas de água.  

 

Todas as ZMO exibem perfis similares de oxigênio na coluna de água, com um 

máximo de oxigênio na superfície, um mínimo em profundidades intermedias e um 

aumento do oxigênio a maior profundidade (Figura 2b). Porém, os níveis do oxigênio, a 

espessura da ZMO e a profundidade dela variam regionalmente (Figura 2b; LEVIN, 

2003). Nas margens continentais, as concentrações mínimas de oxigênio tipicamente 

acontecem entre 200 e 700 m (LEVIN, 2003). O oxigênio pode ser nulo, mas a 

produção de sulfeto (H2S) pela redução de sulfato, raramente acontece na coluna de 

água. 

 

Na ZMO, um dos processos biogeoquímicos principais é a desnitrificação, na 

qual íons de nitrato são usados na oxidação da matéria orgânica, sendo reduzidos a 

nitrogênio molecular, com nitrito como espécie nitrogenada intermediária (CODISPOTI; 

CHRISTIANSEN, 1985). A oxidação de nitrito e amônio (nitrificação) também acontece 
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nestas águas (WARD; GLOVER; LIPSCHULTZ, 1989). Além disso, o annamox, a 

oxidação anaeróbica do amônio por nitrito para obter N2, é possivelmente outra via 

predominante para a perda do nitrogênio nas ZMOs (HAMMERSLEY et al., 2007). A 

pesar das ZMOs constituírem apenas 0.1% do volume do oceano global, uma 

estimativa de 20 – 40% do total da perda do nitrogênio acontece nestas zonas 

(CODISPOTI et al., 2001). 

 

Figura 2 - Distribuição das Zonas de Mínimo Oxigênio (ZMO) no globo. A) Concentração média de 
oxigênio dissolvido em 400 m de profundiade. B) Perfis de oxigênio dissolvido nas ZMO em diferentes 
regiões do oceano global. 
Fonte: GEOMAR-2013; LEVIN et al., 2002. 
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A superfície do fundo marinho interceptado pela ZMO na escala global é 

considerável (HELLY; LEVIN, 2004). O leito marinho abaixo da ZMO recebe elevadas 

quantidades de matéria orgânica das águas superficiais altamente produtivas pelo 

decréscimo nas taxas de oxidação na ZMO (LEVIN, 2003). Nestes sedimentos, formam-

se gradientes intensos de oxigênio e matéria orgânica (LEVIN, 2003). Láminas de 

fitodetritos e altas proporções de matéria orgânica/minerais são encontradas indicando 

uma adequada preservação de matéria orgânica nas ZMO (KEIL; COWIE, 1999). Pela 

baixa decomposição do material orgânico, os conteúdos de carbono e nitrogênio no 

sedimento da ZMO são muito elevados (3 – 6% de carbono orgânico total e 0,05-1,5 de 

nitrogênio total). O baixo oxigênio também incrementa a deposição e acumulação de 

fosforita; e a boa preservação da matéria orgânica produz um alto potencial de geração 

de hidrocarbonetos (e.g. reservatório de petróleo) (LEVIN, 2003). 

 

 

 

Figura 3 - Representação esquemática dos perfis verticais de receptores de elétrons na água intersticial 
(extremo esquerdo) e dos produtos (centro) dos processos de respiração da matéria orgânica. Indicam-se 
também as zonas químicas em relação aos produtos da respiração e a zona redox em relação às 
condições de oxigenação.  
Fonte: CANFIELD; THAMDRUP, 2009. 
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Devido à alta demanda bioquímica de oxigênio e a pobre bioirrigação bentônica 

nos sedimentos já deficientes de oxigênio, a penetração deste gás no sedimento é 

muito limitada, podendo ser menor que um milímetro nos sedimentos com alto conteúdo 

de lama (GLUD, 2008). A limitação de oxigênio desencadeia uma cascata de 

receptores alternativos de elétrons usados pelos microrganismos anaeróbicos 

(MIDDELBURG; LEVIN, 2009). Depois do oxigênio, a respiração anaeróbica é 

sequencialmente realizada baseada no nitrato, hidróxidos e óxidos de manganês e 

ferro, e sulfato (Figura 3). Estes receptores de elétrons são usados por seu rendimento 

termodinâmico e pela fisiologia dos organismos envolvidos em cada processo. Se todos 

os receptores são esgotados, a matéria orgânica é fermentada, gerando o metano 

(FROELICH et al., 1979). Além da termodinâmica, a concentração das moléculas é 

importante. Como o sulfato é um íon predominante no oceano, está mais disponível que 

os demais receptores. É por isto, que depois que o oxigênio e o nitrato são esgotados 

(anoxia no sedimento), a redução do sulfato é o processo mais importante 

(MIDDELBURG; LEVIN, 2009). 

 

Na descrição da deficiência de oxigenio, existem vários termos relacionados 

(e.g. TYSON, PEARSON, 1991). A terminologia adoptada neste estudo indica “anóxico” 

como a ausência de oxigênio, “micróxico” para concentrações detetaveis ate 0,1 ml l -1, 

”disóxico” para teores 0,1-1 ml l-1 e óxico para ˃1 ml l-1(Figura 3). Também, o termo 

“postóxico” é usado como uma subclasse de anóxico (Figura 3), indicando a ausência 

de ambos o oxigênio e condições redutoras (= ”subóxico” de Fenchel e Finlay, 1995). 

 

3.2 FORAMINÍFEROS: ECOLOGIA E DIVERSIDADE NAS ZMOs 

 

Os foraminíferos bentônicos (PROTOCTISTA: FORAMINIFERA) são 

organismos microscópicos que compõem um componente principal das comunidades 

marinhas, são altamente sensíveis às mudanças ambientais e são preservados 

adequadamente nos registros sedimentares (GOODAY, 2003). O papel da comunidade 

na ciclagem de carbono é especialmente relevante em ambientes com deficiência de 

oxigênio, onde, pela limitada presença de comunidades metazoárias, são os principais 
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responsáveis pela separação inicial dos fitodetritos lábeis no fundo do mar (WOULDS et 

al., 2007). 

 

3.2.1 Zoneamento de espécies na ZMO 

 

Um número limitado de estudos sobre foraminíferos bentônicos e a sua relação 

com parâmetros ambientais (sobretudo indicadores de redução-oxidação, redox) tem 

sido realizados nas ZMOs. Estes estudos indicam que altas densidades de 

foraminíferos bentônicos são encontradas nas ZMOs, mas a diversidade e riqueza de 

espécies são baixas. O grupo dominante da comunidade são os foraminíferos calcários, 

porém algumas espécies de foraminíferos aglutinantes estão presentes também. A 

partir dos estudos desenvolvidos no Mar da Arábia, Koho e Piña-Ochoa (2012) 

evidenciaram um zoneamento batimétrico das espécies possivelmente associada à 

oxigenação de fundo e à disponibilidade de alimento (Figura 4; JANNINK; 

ZACHARIASSE; VAN DER ZWAAN, 1998; SCHUMACHER et al., 2007). No Pacífico 

Nordeste, a documentação taxonômica de foraminíferos é alta, mas não existem 

estudos sobre sua ecologia. Para o Pacífico Sudeste, existem poucos trabalhos (LEVIN 

et al., 2002; TAPIA et al., 2008) que, no entanto, indicam altas densidades de 

foraminíferos calcários nos sedimentos com pouco oxigênio e alto alimento disponível. 

Recentemente, Mallon, Glock e Schonfeld (2012) descreveram para a ZMO do Peru 

(11-12° S) um zoneamento de espécies na margem continental (79-823 m). Todos 

esses estudos assinalam a dominância dos gêneros Bolivina e Bulimina no centro das 

ZMO com a presença de Globobulimina. Já no limite inferior da ZMO, e embaixo dela, 

são encontradas diversidades altas dos gêneros Uvigerina e Epistominella. Por outro 

lado, a zona superior da ZMO, que está mais exposta à variabilidade da circulação 

superficial e à interação atmosfera/oceano, apresenta assembléias mais particulares 

para cada área. 
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Figura 4 - Representação esquemática do zoneamento das espécies de foraminíferos comuns através da 
Zona de Mínimo de Oxigênio do Mar da Arábia baseado em diversos estudos. O perfil de oxigênio 
dissolvido do fundo está indicado (a linha tracejada indica o período de intermonção, primavera, e a linha 
sólida indica o período de monção, inverno). 
Fonte: KOHO, PIÑA-OCHOA, 2012.  
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abundantes) que tiveram uma distribuição variável, mas que mostraram uma 

preferência por disponibilidade de alimento na interface sedimento/água. Isto pode 

significar que estas espécies têm relação com outros fatores que podem ser parte da 

fração lábil da matéria orgânica.  

 

3.2.2 Microhábitat: distribuição vertical no sedimento e sinais isotópicos  

 

Os foraminíferos bentônicos são afetados pela disponibilidade do alimento e 

condições geoquímicas na interface sedimento/água. Classicamente, a ecologia da 

comunidade é resumida pela resposta às variações de alimento e oxigenação no 

ambiente (Figura 5, modelo TROX, JORISSEN; DE STIGTER; WIDMARK, 1995). Nos 

ambientes sedimentares marinhos do extremo oligotrófico, as espécies se concentram 

na superfície para competir pelo alimento, que é limitante. Enquanto isso, nos 

ambientes do extremo eutrófico, onde o oxigênio é limitante, a comunidade também se 

concentra na superfície, incluídas as espécies tolerantes a deficiência de oxigênio, pois 

evitam o ambiente muito hostil nas camadas profundas. Já nos ambientes mesotróficos, 

onde o alimento e o oxigênio estão disponíveis, os foraminíferos se apresentam desde 

a superfície do sedimento até intervalos mais profundos de sedimento. Porém, os 

fatores controladores da comunidade podem ser numerosos, afetando direta ou 

indiretamente a comunidade e estando alguns deles fortemente associados (GOODAY, 

2003; JORISSEN; FONTANIER; THOMAS, 2007). A correlação direta dos fatores 

ambientais com as distintas espécies indicadoras é uma importante ferramenta para 

descrever as condições do ambiente no período recente e vêm possibilitando cada vez 

mais reconstruções de condições paleo-oceanográficas e paleo-climáticas. 

 

Um método muito investigado em relação ao microhábitat destes organismos é 

a análise da geoquímica do carbonato das testas. Através do sinal dos isótopos 

estáveis de carbono (δ13C) pode-se ter uma ideia do ambiente de calcificação das 

testas ou da profundidade do habitat preferido pelas espécies. Em síntese, com uma 

maior profundidade no sedimento ou em presença de uma condição redox mais 

redutora, o sinal do carbono inorgânico dissolvido na água intersticial (δ13CCID) se torna 
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mais enriquecido no isótopo mais leve (12C) que se traduz como valores de δ13C mais 

negativos (MCCORKLE et al., 1985). Isto acontece pela remineralização da matéria 

orgânica e a consequente liberação de 12C na água intersticial. Vários estudos (e.g. 

SCHMIEDL et al., 2004; RATHBURN et al., 2003) indicam que o sinal de δ13C dos 

foraminíferos é um reflexo do ambiente, apesar do fracionamento ou dos efeitos vitais 

durante a calcificação, que fazem com que exista um desequilíbrio entre ambos os 

sinais. Contudo, sinais leves de δ13C são encontrados em espécies de microhábitats 

profundos e sinais pesados de δ13C, em espécies infaunais (que se desenvolvem perto 

ou na superfície) (FONTANIER et al., 2006, 2008).  

 

 

 
Figura 5 - Representação idealizada dos microhábitats dos foraminíferos em sedimentos marinhos. Os 
perfis de espécies escolhidas e das concentrações de oxigênio, nitrato, manganês, sulfeto e δ13C da 
água intersticial são adaptados de autores mencionados em Koho e Piña-Ochoa (2012). 
Fonte: KOHO; PIÑA-OCHOA, 2012.  

 

 

3.3 CONDIÇÕES OCEANOGRÁFICAS ATUAIS NO PACÍFICO TROPICAL SUDESTE 

 

3.3.1 O Sistema de Ressurgência da Corrente de Humboldt 

 

O Sistema de Ressurgência da Corrente de Humboldt (SRCH) é um dos 

Sistemas de Corrente de Borda Oriental mais produtivos estendendo-se desde 42° S 
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até próximo ao equador (MONTECINO et al., 2005). A área norte do SRCH, o Sistema 

de Correntes do Peru, é bem particular por várias razões notáveis (CHAVEZ et al., 

2008): i) o mar é incomunmente frio apesar da sua proximidade ao equador, com 

temperaturas superficiais do mar (TSM) de 16° C em frente ao Peru, devido à 

ressurgência intensa de águas frias e ricas em nutrientes; ii) a ressurgência promove 

uma alta produtividade, favorecendo à atividade pesqueira (~10% da captura marinha 

global); iii) a presença de uma Zona de Mínimo de Oxigênio (ZMO) intensa e rasa, que 

são águas intermediárias deficientes em oxigênio resultantes da exportação do material 

orgânico em senescência junto a uma ventilação oceânica pobre, que afeta tanto a 

distribuição dos organismos marinhos e a diversidade como aos ciclos biogeoquímicos; 

iv) os sedimentos anóxicos da margem continental embaixo da ZMO permitem a  

preservação de registros paleocenográficos; e v) a área norte do SRCH está 

intimamente vinculada à dinâmica do Pacífico Equatorial, através de acoplamento 

oceano-atmosférico, exibindo uma variabilidade interanual a multidecenal. 

 

3.3.1.1 Ressurgência costeira e produtividade no Peru 

 

Os ventos paralelos à costa peruana, gerados pelo Anticiclone do Pacífico Sul e 

o gradiente de pressão oceano-atmosfera, se intensificam desde a costa para o oceano 

(Figura 6). A ação tangencial dos ventos sobre a superfície marinha e o efeito Coriolis 

provocam a divergência das águas para mar adentro em forma perpendicular da costa 

(transporte Ekman). Isto causa a ascensão d’águas subsuperficiais (50-100 m) frias, 

deficientes em oxigênio e ricas em nutrientes, causando a ressurgência costeira (ZUTA; 

GUILLEN, 1970). Aliás, os ventos mais fortes no oceano geram a sucção Ekman, que é 

também a ascensão de camadas subsuperficiais frias, mas longe da costa. A 

climatologia da ressurgência indica que a intensidade é maior durante o inverno e a 

primavera quando o Anticiclone se aproxima da costa, e mais débil em verão e outono 

(ZUTA; GUILLEN, 1970). Os principais pontos locais de ressurgência no Peru são: 

Paita (5º S), Punta Aguja (6º S), Chimbote (9º S), Callao (12º S) e San Juan (15º S). 
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Figura 6 – Bloco diagrama conceitual da circulação oceânica associada ao sistema de ressurgência 
costeira do Peru. Os ventos costeiros induzem o transporte de Ekman (TEK). A intensificação dos ventos 
longe da costa induz a Sucção Ekman (SEK), a qual faz com que a termoclina fique mais rasa, 
disponibilizando nutrientes. A Corrente Costeira fica também mais rasa o que é compensado com a 
Corrente Subsuperficial em direção Sul. 
Fonte: GUTIÉRREZ et al., 2014.  

 

 

Em frente à costa do Peru, a produtividade primária atinge valores entre 3-4 g C 

m-2 d-2 na faixa de 100 km da costa (CALIENES; GUILLÉN; LOSTAUNAU, 1985; 

PENNINGTON et al., 2006). Estes altos valores resultam da intensa e constante 

ressurgência local que disponibiliza os nutrientes (ex. nitrato) na superfície e permite 

sustentar a maior pescaria do mundo, alcançando 6-12 milhões de toneladas métricas 

de anchova por ano (FAO, 1995) superando largamente outras zonas de ressurgência 

equivalentes (BAKUN; WEEKS, 2008). Os ciclos sazonais da produtividade no Peru 

indicam que a produção primaria está defasada da TSM e dos ventos costeiros da 

ressurgência, ao contrário do que acontece em outras zonas de ressurgência costeira 

intensa (CHAVEZ et al., 2008, GUTIERREZ et al., 2011). Enquanto que no inverno 

apresenta a maior ressurgência, os picos de produção acontecem na primavera/verão. 

Uma mistura do mar mais intensa em presença de menos luz durante o inverno são as 
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causas dessa relação (CALIENES; GUILLÉN; LOSTAUNAU, 1985; FRIEDRICH et al., 

2008). Enquanto que no verão, a ressurgência com maior luz favorece a produtividade. 

 

3.3.1.2 Circulação marinha e massas d’água do Peru 

 

A circulação marinha no Pacífico Tropical Sudeste é bem complexa e é 

composta por dois sistemas. O Sistema de Correntes do Peru (SCP) é composto por 

correntes influenciadas fortemente pela presença da massa continental Sul-americana 

(Figura 7; STRUB et al., 1998): a Corrente Costeira Peruana (CCP) e a Corrente 

Oceânica Peruana (COP), próximas à superfície; e a Contracorrente Peru-Chile (CCPC) 

e a Corrente Subsuperficial Peru-Chile (CSPC), em subsuperfície (Figura 7). O SCP 

está conectado ao Sistema de Correntes Equatorial (SCE), que está integrado por 

correntes zonais (Figura 7; WYRTKI, 1963, 1967): a Corrente Subsuperficial Equatorial 

(CSE) e as Contracorrentes Subsuperficiais do Sul primária e secundária (CCSSp e 

CCSSs, chamados “jets de Tsuchiya”), as quais fluem para o leste em subsuperfície; e 

a Corrente Equatorial Sul (CES) com direção contrária pela superfície.  

 

Associadas à circulação marinha, encontram-se as massas d’água. Zuta e 

Guillén (1970) reconhecem as seguintes massas d’água para o Peru: na camada 

superficial, são as Tropicais (ATS), Equatoriais (AES) e Subtropicais (ASS); na 

subsuperfície, encontram-se as Águas Equatoriais Subsuperficais (AESS, ricas em 

nutrientes e CO2 e pobres em O2) e as Águas Temperadas Subantárticas (ATSA); as 

massas mais profundas são Águas Antárticas Intermediárias (AAI) e as Águas 

Antárticas de Fundo (AFA). As propriedades das massas d’água são bem descritas em 

Strub et al. (1998) e Graco et al. (2007). 
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Figura 7 – Esquema da circulação marinha no Pacífico Tropical Leste, adaptado de Montes et al., (2010). 
As linhas sólidas indicam as correntes superficiais, enquanto as linhas tracejadas mostram as correntes 
da subsuperfície. CCEN: Contracorrente Equatorial Norte; CES: Corrente Equatorial Sul; CSE: Corrente 
Subsuperficial Equatorial; CCSSp: Contracorrente Subsuperficial do Sul primária; CCSSs: Contracorrente 
Subsuperficial do Sul secundária; CCP: Corrente Costeira Peruana; COP: Corrente Oceânica Peruana; 
CSPC: Corrente Subsuperficial Peru-Chile; e CCPC: Contracorrente Peru-Chile. 

 

 

3.3.2 Circulação atmosférica associada ao Sistema de Humboldt 

 

O modo de variabilidade imperante no SRCH é o interanual, relacionado à 

variabilidade do Pacífico equatorial dirigida pelo acoplamento oceano-atmosfera e 

representado pelo El Niño-Oscilação Sul (ENOS) (Figura 8, CHAVEZ; MESSIÉ, 2009). 

Durante as anomalias positivas (eventos El Niño, EN), que acontecem a cada 3-5 anos, 

a circulação de Walker se enfraquece afundando a termoclina, a TSM aumenta na 

costa, a produção primaria baixa e a oxigenação aumenta na subsuperfície. Os 
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distúrbios do gradiente de pressão no Equador que geram o enfraquecimento dos 

ventos alísios ativam a maior propagação das Ondas Kelvin para o Pacífico Leste, 

elevando o nível do mar e afundando a termoclina nessa locação. A CSE é intensificada 

e gera que a CSPC ascenda para a superfície e pode chegar ao centro do Peru durante 

EN extremos. A ressurgência pode não ser afetada, pois um gradiente de pressão entre 

o oceano e o continente é mantido, mas as águas levadas para a superfície não 

fertilizam a camada produtiva (BAKUN; WEEKS, 2008). Esses fatores fazem com que a 

ZMO seja afundada durante EN até os 200-250 m de profundidade (GUILLÉN; 

LOSTANAU; JACINTO, 1985; SÁNCHEZ; CALIENES; ZUTA, 2000). Pelo contrário, 

durante as anomalias negativas, evento La Niña (LN, Figura 8), uma circulação de 

Walker mais intensa e uma termoclina rasa favorecem uma maior produtividade e 

águas costeiras mais frias, com uma ZMO mais intensa e rasa. Por outro lado, a 

variabilidade multidecenal (e.g. Oscilação Decenal do Pacífico), que indica o dipolo 

térmico entre os hemisférios Norte e Sul do Pacífico, pode modular a frequência, 

magnitude e duração dos eventos ENOS. Durante a fase positiva (negativa) as águas 

superficiais se tornam quentes (frias) no oceano Pacífico Norte. Um índice equivalente 

para a bacia total do Pacífico é a Oscilação Interdecenal do Pacífico (OIP), cujas 

anomalias positivas indicam temperaturas altas para o Pacífico Tropical Sudeste 

(SALINGER; RENWICK; MULLAN, 2001).  

 

3.3.3 Zona Mínima de Oxigênio do Peru e ambiente sedimentar 

 

A ZMO em frente ao Peru e o Chile é uma das três principais zonas oceânicas 

deficientes em oxigênio (ULLOA; PANTOJA, 2009). A largura e a espessura da ZMO 

crescem do Norte para o Centro do Peru porque as taxas de oxidação da matéria 

orgânica superam as taxas de ventilação (RICHMANN; SMITH, 1981 apud GUTIERREZ 

et al., 2006a). Em 5° S, o limite superior encontra-se a 150 m, já em Callao (12° S) sobe 

até 30-40 m de profundidade (ZUTA; GUILLEN, 1970). Entre 10-16° S o centro da ZMO 

(0,2 ml l-1) também alcança a máxima espessura (100-350 m) e extensão (300-400 km) 

(Figura 9, GUTIERREZ et al., 2006a; FUENZALIDA et al., 2009). Já o limite inferior 

encontra-se ao redor de 600 m.  
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Figura 8 – Mudanças atmosféricas e oceanográficas durante condições El Niño, normais e La Niña. 
Fonte: NOAA (http://www.noaa.gov) 

 

 

Onde a ZMO atinge a margem continental, os sedimentos são altamente 

reduzidos e a oxidação da matéria orgânica sedimentar é dominada pela redução de 

sulfato (SUITS; ARTHUR, 2000). Isto é característico dos sedimentos do talude superior 

e na plataforma do Peru central devido à alta produtividade, águas de fundo quase 

anóxicas e baixos conteúdos de material terrígeno (GUTIERREZ et al., 2006a). Na 

profundidade de 400 m, os sedimentos são muito heterogêneos por causa da CSPC 

(REINDHARDT et al., 2002). A presença da ZMO inibe a bioturbação nos sedimentos e 

favorece a preservação de registros de alta resolução das mudanças ambientais do 
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passado em condições topográficas adequadas (KRISSEK; SCHEIDDEGER, 1983, 

apud GUTIERREZ et al., 2006b). Apesar dos sedimentos da ZMO do Peru 

apresentarem uma heterogeneidade alta, com fosforita autigênica, erosão e transporte 

lateral (LEVIN et al., 2002), é possível encontrar registros de alta resolução com 

sequências laminadas em localidades específicas da margem continental, 

especialmente no Peru central (GUTIERREZ et al., 2006b). Vários estudos têm sido 

realizados a partir destes arquivos naturais avaliando as mudanças climáticas e 

ecossistêmicas (SIFEDDINE et al., 2008; GUTIERREZ et al., 2009; SALVATECCI et al., 

2014; BRICEÑO et al., 2016). 

 

 

Figura 9 – Espessura da ZMO do Pacífico Tropical Sudeste a partir de dados do instruento CTDO e de 
garrafas de Niskin desde 1960. Cores vermelhas indicam maior espessura em metros. 
Fonte: FUENZALIDA et al., 2009. 

 

 

O SCE exibe uma variabilidade sazonal-interanual (KESSLER, 2006), o que 

impacta o transporte de massas d’água equatoriais para SCP. As CSE, CCSSp e 

CCSSs têm o seu destino final em frente ao Peru alimentando a CSPC, que flui em 

direção Sul cobrindo o talude superior e a plataforma continental (Figura 10, MONTES 
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et al., 2010). A CSPC é reconhecida como a fonte principal para a ressurgência em 

frente ao Peru e ao Chile (ALBERT et al., 2010) e como rota de transporte de águas 

com oxigênio reduzido e altas concentrações de nutrientes (ATIKINSON; HUTHNANCE; 

BLANCO, 2004). Os distintos ramais do fluxo para o leste significam que o traslado de 

oxigênio é relativamente alto para a ZMO (STRAMMA et al., 2008), ventilando-a 

(KARSTENSEN; STRAMMA; VISBECK, 2008). De modo geral, as águas oxigenadas 

são levadas pela CSE, enquanto as águas com pouco oxigênio são levadas pela 

CCSSs, sendo que o balanço das mesmas determinam as propriedades das águas 

dentro da CSPC (MONTES et al., 2014). 

 

 

Figura 10 – Seções verticais das correntes marinhas em frente do Peru entre 3-6° S e entre 12-15° S, até 
os 200 km longe da costa e 500 m de profundidade. Dados médios de perfilador acústico entre 2008-
2012. Com direção norte (valores positivos), COP: Corrente Oceânica Peruana; e com direção sul, 
CSPC: Corrente Subsuperficial Peru-Chile; e CCPC: Contracorrente Peru-Chile. 
Fonte: GUTIÉRREZ et al., 2014. 

 

 

3.3.4 Comportamento de metais traço no ambiente marinho da ZMO: resumo  

 

As condições de redução-oxidação (redox) nos sedimentos podem estar 

controladas por dois processos complementares: baixa disponibilidade do oxigênio 

sobre os sedimentos e chegada de carbono orgânico lábil ao fundo (MCMANNUS et al., 

2006). Em geral, o maior enriquecimento dos metais nos sedimentos sugere condições 
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mais redutoras (TRIBOVILLARD et al., 2006). As concentrações dos metais apresentam 

duas frações: o valor background (fração litogênica) e uma parte autigênica, que é o 

excesso da parte background (TRIBOVILLARD et al., 2006). A fração autigênica é 

enriquecida nos sedimentos por reação redox pos-deposição, sendo que cada elemento 

mostra diferente sensibilidade às condições redox. 

 

Salvatteci et al. (2016) resumiram o comportamento de elementos traço 

importantes na margem continental associada ao sistema de ressurgência do Peru. 

Entre eles, o molibdênio e o urânio apresentaram sensibilidades distintas que podem 

ser usadas na diferenciação de condições sulfídricas e de condições subóxicas. O 

molibdênio (Mo) se encontra no mar com um comportamento conservativo em forma de 

oxianion de molibdato (MoO4
2− / Mo(VI)). O Mo autigênico é limitado em ambientes 

oxigenados, mas em presença de sulfeto livre (˃50 μM H2S, condições sulfídricas) o Mo 

é convertido em tiomolibdatos e se deposita em forma de pirita, que pode suportar uma 

oxidação posterior (ALGEO; TRIBOVILLARD, 2009). Assim, o Mo autigênico nos 

sedimentos é um indicador de ambientes baixo condições sulfídricas esporádicas até 

perenes (SCHOLZ et al., 2011). Semelhante ao Mo, o urânio (U) é conservativo na 

coluna d’água em forma de carbonato de uranilo (UO2(CO3)3
4−, U (VI)). Em ambientes 

oxigenados, o enriquecimento de U autigênico é também limitado, sob anoxia o U (VI) é 

reduzido para U (IV) formando diferentes compostos (ALGEO; TRIBOVILLARD, 2009) 

em processos possivelmente realizados por bactérias redutoras de ferro ou sulfato 

(SCHOLZ et al., 2011). Porém, a redução de U inicia-se na camada de redução de Fe e 

parece não ser controlada pela presença de H2S (ALGEO; TRIBOVILLARD, 2009). Isto 

indica que, em comparação com o Mo, o enriquecimento de U autigênico acontece em 

condições menos redutoras do que as sulfídricas (ALGEO; TRIBOVILLARD, 2009). Por 

isto, o U foi sugerido com indicador de condições anóxicas, mas não sulfídricas (e.g. 

postóxicas). 
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4 METODOLOGIA 

 

Os métodos utilizados nesse estudo serviram para a análise da distribuição 

espacial das assembléias de foraminíferos bentônicos vivos em relação à 

disponibilidade de alimento (subseções 4.2 e 4.3), descrevendo aspectos ecológicos 

(subseção 4.2.1) e fisiológicos dos foraminíferos relacionados aos processos 

biogeoquímicos bentônicos (subseção 4.2.2). Também se usaram métodos de análise 

de séries temporais para descrever a variação sazonal das assembléias de 

foraminíferos em relação a indicadores oceanográficos (subseção 4.4). Utilizamos a 

análise de isótopos estáveis da calcita das testas de foraminíferos (subseção 4.5) para 

complementar os resultados da análise sazonal. Logo se usaram métodos 

micropaleontológicos para a reconstrução paleoceanográfica (subseção 4.6). Por 

último, a partir das análises anteriores, uma análise de função de transferência foi 

realizada (subseção 4.7).  

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área compreendida entre 12-14.5° S apresenta diferenças geomorfológicas: a 

plataforma (isóbata de 200 m) em Callao é larga (~50 km) com uma quebra 

pronunciada para o talude; já em Pisco a plataforma é estreita (~15 km) com uma 

pendente inclinada que aumenta para o talude em uma transição suave. Aqui, a 

ressurgência é intensa e a produtividade também, se traduzindo em sedimentos finos 

dominantemente ricos em carbono (GUTIERREZ et al., 2006b). A ZMO apresenta a 

espessura maior na plataforma externa e talude do centro do Peru, onde as condições 

sobre os sedimentos são extremamente deficientes em oxigênio (Figura 11; 

GUTIERREZ et al., 2006b). Suits e Arthur (2000), entre outros, indicam que os 

sedimentos atingidos pela ZMO do centro do Peru são altamente reduzidos permitindo 

a redução de sulfato. 
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Figura 11 – Área de estudo no Peru central: concentrações médias de oxigênio dissolvido na água de 
fundo sobre a margem continental do Peru. A linha sólida vermelha indica a isóbata de 200 m. O quadro 
preto pontilhado indica a área desse estudo.  
Fonte: IRD-IMARPE. 

 

 

Os registros sedimentares nesta área apresentam diferentes estruturas, 

incluindo camadas homogêneas, bandeadas ou laminadas, às vezes com nódulos e 

laminações em descontinuidade (GUTIERREZ et al., 2006b). Em Pisco, encontram-se 

os sedimentos com uma melhor laminação entre profundidades de 200-300 m, no 

centro da ZMO (GUTIERREZ et al., 2006b). Áreas de lama altamente laminada são 

encontradas entre Huacho e Callao (11-12° S, REINDHARDT et al., 2002) e em Bahia 

Independencia (14° S, GUTIERREZ et al., 2006b). As taxas de sedimentação com base 

em 210Pb variam entre 0,05 até >0,2 cm ano-1 na plataforma continental e entre 0,04 e 

0.15 cm ano-1 no talude continental (LEVIN et al., 2002). 
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4.2 COLETA E AMOSTRAGEM DE SEDIMENTO MARINHO 

 

Todas as amostras de sedimento desse trabalho foram coletadas com dois 

métodos: amostras coletadas com equipamento Multicorer (tubos MUC), para as 

subseções 4.2-4.5, e amostras com equipamento box-corer, para a subseção 4.6. 

 

4.2.1 Sedimentos superficiais da margem continental 

 

As amostras de sedimento foram coletadas no cruzeiro Meteor Leg M92 

durante o mês de janeiro de 2013 como parte do projeto SFB 754. A amostragem dos 

sedimentos na margem peruana foi realizada seguindo uma transeção batimétrica (70–

1025 m) em Callao (12° S), ao largo e abaixo da ZMO. Paralelamente à amostragem de 

sedimento, os grupos científicos do GEOMAR e da Universidade do Sul da Dinamarca 

realizaram nas transeções medidas de oxigênio dissolvido e outros indicadores 

biogeoquímicos na água intersticial e na água de fundo. Na área estudada, a 

amostragem permitiu obter um gradiente batimétrico e de oxigênio dissolvido 

(intensidade da ZMO) da costa em direção ao mar aberto. A localização dos pontos de 

amostragem é indicada na Figura 12 e na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Dados de localização dos testemunhos da transeção M92 

* Estação com amostras para matéria orgânica.  

 

As amostras de sedimento foram recuperadas com o equipamento Multicorer 

(tubos MUC com diâmetro interno de 9,6 cm). Este equipamento se constitui de oito 

tubos MUC e de uma câmera de vídeo que permite visualizar as condições de 

Zona Data Código 
Ponto de 

amostragem 
Latitude 

(°S) 
Longitude 

(°W) 
Profundidade 

(m) 

Callao 11/01/13 M92 55 MUC 14 55 12°13,492' 77°10,511' 70 
Callao 09/01/13 M92 37 MUC 11 37 12°18,704' 77°17,790' 144 
Callao 08/01/13 M92 24 MUC 8 24 12°23,289' 77°24,201' 242,9 
Callao 26/01/13 M92 238 MUC 44 238 12°22,10' 77°29,100' 307,1 * 
Callao 17/01/13 M92 136 MUC 27 136 12°27,185' 77°29,508' 410 
Callao 26/01/13 M92 236 MUC 42 236 12°30,756' 77°34,180' 646,8 
Callao 14/01/13 M92 101 MUC 22 101 12°31,393' 77°35,302' 772 
Callao 20/01/13 M92 163 MUC 30 163 12°35,404' 77°41,013' 1025 
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sedimento em tempo real. A vantagem desta metodologia é que os tubos MUC 

recuperados conservam sua estrutura vertical (estado natural) sem ser misturados. 

Assim, a distribuição vertical no sedimento tanto para os foraminíferos quanto para os 

fatores geoquímicos foi avaliada com alto grau de confiança. Em cada ponto de 

amostragem, cinco dos oito tubos MUC coletados num mesmo lance foram usados para 

este estudo. Um tubo foi para a análise das assembléias de foraminíferos, outro foi para 

a análise da incorporação de nitrato, dois tubos foram para a matéria orgânica lábil e 

um para caracterização sedimentológica. Os testemunhos para análise de foraminíferos 

e matéria orgânica lábil sempre estiveram posicionados juntos no MUC e, para evitar a 

pseudo-replicação, cada par de testemunhos ficou localizado nas bordas opostas do 

MUC.  

 

 

Figura 12 - Mapa com as estações de amostragem frente de Callao para as transeções da campanha de 
2013 (M92, M1-M7) e de 1997 (Pan3a, A-D). 

 

M1

M2

M3

M4

M5M6

M7

mn

A

B

C
D



46 

 

 

Depois de coletadas, as subamostras foram preservadas e guardadas 

adequadamente segundo os protocolos descrevidos na subseção 4.3 e 4.4. As análises 

das assembléias e da matéria orgânica foram realizadas nos Laboratórios de Bentos 

Marinho e Geologia Marinha do Instituto do Mar do Peru (IMARPE). 

 

4.2.2 Descrição dos box-cores B0405-13 e B0405-06 

 

Os box-cores utilizados se encontraram na transição de plataforma para talude 

em frente a Callao (B-13, 184 m, 12° 01' S, 77° 43' W) e no talude superior frente a 

Pisco (B-06, 300 m, 14° 07' S, 76° 30' W). Sua locação está indicada na Figura 13. 

Ambos encontram-se na área da margem continental com maior taxa de sedimentação 

caracterizada pela presença de laminações de resolução interanual a subdecenal 

(GUTIERREZ et al., 2006b). 

 

 

Figura 13 – Mapa da localização dos box-cores B-040513 (Callao) e B-040506 (Pisco). 

mn
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Os box-cores mediram entre 72 e 78 cm de comprimento no total (Figura 14). 

Ambos os box-cores apresentaram sedimentos laminados desde a base até o topo, 

com faixas homogêneas principalmente entre os 35 e 55 cm (Figura 14). A parte 

superior de ambos os box-cores (desde ca. 35 cm até o topo) apresentou uma maior 

quantidade de laminas finas (Figura 14). A partir da densidade aparente seca e 

radiografias de raios-X identificou-se uma mudança idêntica na litologia ao redor de 35 

cm, apesar das distintas localidades e profundidades dos box-cores (Figura 14). 

Gutiérrez et al. (2009) encontraram muita semelhança entre o B-13 e B-06 para vários 

indicadores geoquímicos e biogênicos, evidenciando os efeitos de processos regionais. 

Desde 35 cm até o topo, ambos os registros estiveram constituídos por material 

orgânico e silicoso. A calcita exibiu diferenças nos centímetros mais superficiais, 

especialmente em relação ao B-06 (Pisco) onde se notou uma queda, sugerindo 

dissolução (Figura 14). 

 

 

 
Figura 14 – Testemunhos marinhos em frente de Callao (B-13) e Pisco (B-06). Radiografias de raio-X à 
esquerda. Densidade aparente seca (DAS) e concentração de calcita à direita. A linha tracejada vermelha 
indica a mudança na litologia (ca. 35 cm, ca. 1820 A.D.). 
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Os modelos de datação se basearam na atividade de radionucleotídeos (241Am, 

210Pb) e nas idades de 14C para ambos os registros, indicando que se estenderam por 

700 anos aproximadamente (GUTIÉRREZ et al., 2009). A resolução de datação 

permitiu resolver a variabilidade temporal subdecadal a interdecadal, a qual foi mais fina 

acima dos 35 cm, datado de ca. 1820 A.D.  

 

O período recente, a partir de ca. 1820, apresentou taxas de sedimentação de 

1.8-2.1 mm ano-1 para o B-13 e de 1.9-2.3 mm ano-1 para o B-06 (GUTIÉRREZ et al., 

2009). Já para o período anterior a ca. 1820, as taxas descem para 0.6-0.7 mm ano-1.  

 

4.3 ANÁLISE DA COMUNIDADE DE FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS VIVOS 

 

4.3.1 Assembléias “vivas“ (coradas com rosa de Bengala) 

 

A metodologia seguida é a descrita por Rathburn e Corliss (1994). Para cada 

estação os cinco centímetros superficiais de um tubo de sedimento (tubo MUC) foram 

seccionados. Os dois primeiros centímetros foram cortados em uma resolução de 0,5 

centímetros. Os intervalos seguintes foram amostrados numa resolução de um 

centímetro até cinco centímetros de profundidade. Cada subamostra foi preservada em 

frascos plásticos com 100 ml de formol de 8% supersaturado com substância tampão 

(borato de sódio) e se adicionou uma colher de borato de sódio. 

 

No laboratório, adicionou-se 65 ml de uma solução de rosa de Bengala (1 g l-1 

em formol à 4%). As subamostras foram deixadas para corar por pelo menos uma 

semana antes da análise. O uso do corante rosa de Bengala é a técnica mais aplicada 

nos estudos dos foraminíferos bentônicos, mas tem sido muito questionada 

(BERNHARD, 1988). Uma possível desvantagem é que o protoplasma dos indivíduos 

não se degrada rapidamente em ambientes deficientes em oxigênio (JORISSEN; DE 

STIGTER; WIDMARK, 1995), podendo gerar um artefato na hora da análise. Contudo, o 

caráter sazonal da comunidade tem sido visto em ambientes pobres em oxigênio, 

sugerindo que o protoplasma se degrada relativamente rápido (RATHBURN et al., 
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2003). Além disso, muitos trabalhos seguem considerando este método por ser muito 

prático e de baixo custo (GOODAY; RATHBURN, 1999). Finalmente, este problema 

pode ser minimizado com uma revisão acurada dos indivíduos corados: os espécimes 

com todas as câmeras bem coloridas, com exceção da última (a mais nova) foram 

considerados “vivos” (CARDICH et al., 2015; RATHBURN; CORLISS 1994). 

 

O volume real de cada subamostra foi calculado depois de subtrair os volumes 

das soluções adicionadas ao volume total contido em cada frasco. O material foi lavado 

com água sobre três peneiras com malha de 500, 150 e 63 μm. A fração >63 µm foi 

considerada devido ao tamanho reduzido apresentado pelos foraminíferos em 

ambientes com pouco ou sem oxigênio (ambientes anóxicos) (BERNHARD, 1986). 

Também foi utilizada a peneira de 150 µm que permitiu a observação de diferenças 

ecológicas (ex. ontológicas) entre espécies (SHEPHERD; RATHBURN; PÉREZ, 2007) 

e a comparação com estudos de outras zonas. Devido às altas densidades de 

indivíduos nas subamostras mais superficiais principalmente, os resíduos depositados 

sobre cada peneira foram divididos até em 1/64 (ou até que um número de ca. 1000 

testas restassem) usando um quarteador Folsom modificado. Só o material da peneira 

de 500 μm foi analisado completamente em todos os casos. Cada material foi analisado 

em placas de Petri com água, identificando os espécimes vivos de testas duras e 

macias, separando-os com pinceis finos e armazenando-os por morfotipo em placas 

micropaleontológicas. Depois da triagem, os morfotipos foram identificados até o nível 

especifico. Para a análise taxonômica, várias espécies foram fotografadas usando o 

Microscopio Electronico de Varredura associada à Espectroscopia de Energia 

Dispersiva de raios X (MEV - EDX) do laboratório MICRON do instituto de Geoquimica 

da UFF (Apêndice 8.4). 

 

Para o tratamento de dados, as contagens foram apresentadas para as frações 

de tamanho de 63-150 μm e >150 μm. A abundância bruta foi multiplicada pelo 

denominador da fração de quarteamento (1/1 até 1/64) e dividida pelo volume real 

calculado da amostra. A abundância bruta de cada fração de tamanho foi extrapolada 

para densidade expressada em número de indivíduos por 50 cm3 de sedimento (ind. 50 
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cm-3).  A Riqueza de espécies (S, número de espécies de foraminíferos vivos), o índice 

de Shannon-Wiener (H’; SHANNON; WEAVER, 1949; indicador de diversidade) e o 

índice de Pielou (J; PIELOU, 1975; uma medida de equitabilidade que indica o quão 

semelhantes são as abundâncias das espécies na comunidade) foram calculados nas 

amostras não normalizadas. 

 

A transeção M92 foi comparada com uma transeção similar no mesmo local 

(305-1200 m), realizada no cruzeiro Panorama Leg3a (Pan3a). Em geral, as amostras 

de Panorama seguiram os mesmos procedimentos de amostragem e análise descritos 

para o M92. As diferenças entre ambas as transeções se deram pela falta de amostras 

na plataforma para o Pan3a, a resolução de subamostragem dos cinco cm superficiais 

para o Pan3a (0-1; 1-1,5; 1,5-2; 2-2,5; 2,5-3; 3-4 e 4-5) e a análise das frações de 

tamanho para o Pan3a  (análise completa dos 5 cm para a fração >150 μm e análise de 

0-1 cm só para a fração 63-150 μm). 

 

Para a fração maior (>150 μm), os indicadores de diversidade para o intervalo 

0-1 cm foram comparados com um elenco de dados de outras zonas da ZMO do 

Pacífico Sudeste (20° em frente à Iquique e 36°S em frente a Concepción). Estas 

amostras de sedimento foram coletadas em Abril-Maio 1999 e Março-Abril 2000 durante 

as expedições Minox 2000 Leg2 e Thioploca 99, respectivamente. Os resultados 

desses cruzeiros não foram publicados e são da autoria do PhD Sergio Mayor. 

 

Para expressar a distribuição vertical nas transeções M92 e Pan3a, a 

Profundidade Média de Vida (PMV, JORISSEN; DE STIGTER; WIDMARK, 1995) é 

utilizada. A PMV é um indicador do microhábitat, estimado através das densidades nas 

distintas camadas de sedimento: 

 

𝑃𝑀𝑉𝑥 =  ∑ (𝑛𝑖 ∗ 𝐷𝑖)/𝑁

𝑖=1,𝑥
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x limite inferior da amostra mais profunda (5 cm) 

ni número de indivíduos no intervalo de sedimento i (ex. 1-1,5 cm) 

Di ponto médio do intervalo de sedimento i (ex. 1-1.5 cm) 

N número total de indivíduos para todos os níveis de sedimento (0-5 cm) 

 

A PMV foi aplicada para a comunidade total, os grupos ecológicos (tectináceos, 

aglutinantes e calcários) e para espécies chave na ZMO (e.g. Bolivina seminuda). 

 

Finalmente, uma análise de correspondência canônica (ACC) combinada com 

uma análise de agrupamento tipo R foi realizada no software R versão 3.3.0. Utilizou-se 

a matriz de espécies dos três grupos ecológicos (tectináceos, aglutinantes e calcários) 

com uma abundancia relativa >1%. Esta combinação de análises permitiu identificar as 

assembléias de espécies e os fatores ambientais associados a elas. 

 

4.3.2 Nitrato intracelular em foraminíferos  

 

Esta análise foi realizada em seis estações da transeção M92 (Tabela 2). A 

triagem dos indivíduos em cada subamostra foi realizada analisando alíquotas de 

sedimento em placas de Petri com água de mar artificial livre de nitrato. Os indivíduos 

vivos foram reconhecidos pela coloração branco-acastanhada do protoplasma. Foram 

triados e limpos usando pinceis finos e fotografados no microscópio estereográfico. As 

dimensões das testas (largura máxima e comprimento máximo) foram medidas usando 

o software livre ImageJ versão 1.51i (http://imagej.nih.gov/ij) para o posterior calculo do 

volume por aproximação à figuras geométricas (Figura 15). O volume foi multiplicado 

por um fator de 0,75 para calcular o volume celular o biovolume real (volume do 

citoplasma expressado em mm3) (HANNAH; ROGERSON; LAYBOURN-PARRY, 1994; 

GESLIN et al., 2011). 

 

O conteúdo intracelular de NO3
- (nitrato + nitrito, pmol por célula) em cada 

amostra de foraminíferos foi analisado usando o método da redução com VCl3 

(BRAMAN; HENDRIX, 1989) nas instalações da Universidade do Sul da Dinamarca 

http://imagej.nih.gov/ij
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(USD). Os indivíduos foram colocados em tubos de vidro com uma solução de 0.6 ml de 

VCl3 (0,1 mol l-1) e HCl (2 mol l-1), e a concentração determinada por 

quimioluminescência num reator. Em segundos, a solução ácida desintegra as testas, 

libera o NO3- e o converte em NO (HΦGSLUND et al., 2008). O grupo da USD que 

participou no cruzeiro M92 realizou as medições para os foraminíferos e também para 

Thioploca spp. 

 

 

Figura 15 – Principais formas geométricas utilizadas na estimação de biovolume. 

 

 

A concentração de NO3
- intracelular (mM) foi calculado dividindo o conteúdo de 

nitrato (pmol cél-1) entre o biovolume médio. Os inventários específicos de NO3
- 

intracelular (icNO3
-) foram determinados multiplicando o conteúdo de nitrato (pmol cél-1) 

pela densidade de cada espécie (ind 50cm-2, 0-5 cm) e expressados em mmol m-2. O 

inventário total em cada estação foi a somatória de todas as espécies medidas. Devido 

ao fato de que as medições foram realizadas somente nas espécies mais perceptíveis 

nas alíquotas de sedimento, como indicado acima, os inventários estão subestimados. 

Porém, essas espécies resultaram serem as espécies dominantes da comunidade 

(Subseção 5.1) sugerindo que os inventários não se distanciaram dos valores reais. 
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Tabela 2 - Dados de localização dos testemunhos da transeção M92 para as 

amostras de nitrato intracelular em foraminíferos 

* Réplica com tapetes de Thioploca spp.  

 

Para a estimativa das taxas de desnitrificação dos foraminíferos (Dnf) a 

metodologia descrita por Glock et al. (2013) foi seguida. Este procedimento foi feito só 

para os foraminíferos calcários. As densidades específicas (ind 50cm-2, 0-5 cm) foram 

multiplicadas pelas taxas de desnitrificação publicadas (PIÑA-OCHOA et al., 2010a). 

Como não existem taxas medidas para todas as espécies determinadas no cruzeiro 

M92, para algumas espécies, a taxa de desnitrificação foi adotada de outras espécies 

do mesmo gênero. 

 

4.4 ANÁLISE DE MATÉRIA ORGÂNICA SEDIMENTAR 

 

A determinação das concentrações de clorofila a e feopigmentos no fitodetritus 

foi realizada mediante fluorometría e expressadas em µg.g-1, de acordo à metodologia 

de Lorenzen e Jeffrey (1980) e adaptada por Gutierrez (2000).  

 

As amostras para biomoléculas foram liofilizadas e curvas de calibração foram 

realizadas antes de cada análise. Os carboidratos, lipídios e proteínas totais foram 

analisados pelos métodos colorimétricos segundo Dubois et al. (1956), Barnes e 

Blackstock (1973) e Lowry et al. (1951), respetivamente, e seguindo os protocolos do 

Laboratório de Geologia Marinha de IMARPE descritos em Pérez (2012, 2014). Por 

outro lado, os carboidratos e proteínas biodisponíveis foram medidas, respectivamente, 

com as metodologias enzimáticas de Fabiano e Pasceddu (1998) e Mayer et al. (1986). 

Zona Data Código 
Ponto de 
amostragem 

Latitude 
(°S) 

Longitude 
(°O) 

Profundidade 
(m) 

Callao 11/01/13 M92 55 MUC 14 55 12°13,492' 77°10,511' 70 
Callao 09/01/13 M92 37 MUC 11 37 12°18,704' 77°17,790' 144 
      144 *  
Callao 08/01/13 M92 24 MUC 8 24 12°23,289' 77°24,201' 242,9 
Callao 17/01/13 M92 136 MUC 27 136 12°27,185' 77°29,508' 410 
Callao 26/01/13 M92 236 MUC 42 236 12°30,756' 77°34,180' 646,8 
Callao 14/01/13 M92 101 MUC 22 101 12°31,393' 77°35,302' 772 
Callao 20/01/13 M92 163 MUC 30 163 12°35,404' 77°41,013' 1025 
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Assim, as frações potencialmente biodisponíveis foram determinadas usando coquetéis 

enzimáticos específicos. A partir dos conteúdos das frações totais, foi calculado o 

Carbono Orgânico Lábil (COL) como medida da fração de carbono biodisponível, 

convertendo as biomoléculas em equivalentes de carbono segundo a seguinte 

equação: 

𝐶𝑂𝐿 = 𝐶𝐻𝑂 ∗ 𝑎 + 𝑃𝑅𝑇 ∗ 𝑏 + 𝐿𝐼𝑃 ∗ 𝑐 

 

Onde CHO, PRT e LIP são carboidratos, proteínas e lipídeos, respectivamente, 

e a, b e c são fatores de conversão (a = 0.40, b = 0.49 e c = 0.70) para CHO, PRT e 

LIP, respectivamente (FABIANO; DANOVARO; FRASCHETTI, 1995).  

 

4.5 ANÁLISE SAZONAL DOS FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS 

 

4.5.1 Dados de foraminíferos bentônicos da plataforma continental de Callao  

(12° S) 

A base de dados utilizada pertence à linha de pesquisa de foraminíferos 

bentônicos do Laboratório de Bentos Marinho do IMARPE. As estações utilizadas foram 

três: E1 (45 m), E2 (90 m) e E5 (185 m); e representaram a zona costeira, plataforma 

interna e plataforma externa de Callao, respectivamente. As amostras foram coletadas 

e processadas similarmente ao descrito na Subseção 4.1, com exceção das amostras 

de 2013, quando foram coletadas com uma draga van Veen. Estas últimas não foram 

utilizadas. Os dados de E2 e E5 foram usados para o período 2009-2016. Incluíram-se 

as estações de 70 m e 144 m do cruzeiro M92 (janeiro 2013) como equivalentes de E2 

e E5, respectivamente. Os dados da estação costeira (E1), foram usados para o 

período 2009-2013.  

 

4.5.2 Dados do nível da superfície marinha na costa: altura dinâmica equatorial 

 

As séries de tempo dos dados médios para cada cinco dias da altura dinâmica 

foi recuperada para o meridiano de 95° O (projeto de flutuadores TAO, 

http://www.pmel.noaa.gov/tao) em distintas latitudes (equador, 2, 5 e 8° S). Esses 

http://www.pmel.noaa.gov/tao
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dados foram empregados para rastrear a propagação das anomalias do nível do mar 

(associados com as Ondas Kelvin equatoriais) e o seu impacto nas condições na 

coluna d’água (como ondas capturadas costeiras, OCC). Os dados foram interpolados 

linearmente para preencher hiatos nas séries de tempo e foram analisados com 

periodogramas simples (TORRENCE; COMPO, 1998). 

 

4.5.3 Identificação de plumas de sulfeto usando o sensor MODIS 

 

Devido à separação das datas de amostragem e à ocorrência esporádica das 

plumas de sulfeto, a análise das plumas por sensoriamento remoto permite uma 

avaliação contínua das condições sulfídricas extremas na coluna d’água (OHDE; 

MOHRHOLZ, 2011). As propriedades ópticas das plumas foram determinadas a partir 

das refletâncias da superfície marinha em imagens do sensor MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer) dos satélites Aqua e Terra. 

 

As imagens dos satélites MODIS Aqua e Terra foram baixadas da região 

VOCALS da América do Sul localizadas no repositório de dados e imagens em quase o 

tempo real Rapid Response da NASA (https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-

data/near-real-time/rapid-response). A composição de cor (RGB-red-green-blue) das 

imagens utilizam as bandas 1, 4 e 3, com longitudes de bandas 670 nm, 565 nm e 479 

nm, respectivamente. Esta combinação resulta em imagens de cor quase-verdadeira, 

similar ao visto pelo olho humano. As imagens foram cortadas no quadrante entre as 

longitudes -78 e -75.5° O e as latitudes -11 e -14.5° S e analisadas para os períodos 

01/12/2008-31/05/2009, 01/12/2009-31/05/2010 e 01/12/2010-02/02/2011. Os períodos 

foram determinados de acordo a proximidade das datas de amostragem de 

foraminíferos bentônicos e inventários de ΣH2S na água intersticial publicados em 

Cardich et al. (2015). Assim, os dados de foraminíferos e ΣH2S pertenceram à parte 

final dos períodos analisados. O terceiro período não pode ser analisado em totalidade 

devido à falta de disponibilidade das imagens. O período de inverno de 2009, que 

também apresenta dados de assembléias e condições redox, não foi considerado 

devido à alta nebulosidade local. 

https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/rapid-response
https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/rapid-response
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 Numa primeira etapa de análise das imagens, as descolorações (padrões ou 

alterações de cor na imagem satelital) turquesas, identificadas como plumas de sulfeto 

em frente ao Peru central e publicadas em Schunk et al. (2013), foram comparadas com 

as plumas da Namíbia (OHDE et al., 2007; OHDE, 2009) para conferir a natureza das 

primeiras.  

 

Logo depois, todas as imagens foram analisadas manualmente. Identificaram-

se as descolorações do mar para plumas de sulfeto e clorofila-a perto da costa como 

presença/ausência assim como a cobertura de nuvens em porcentagem. Imagens com 

alta nebulosidade não foram consideradas. Imagens com a zona costeira descoberta, 

mesmo com alta cobertura de nuvens na zona oceânica, foram consideradas. O 

procedimento foi realizado por localidades: Callao e Pisco.  

 

4.6 ANÁLISE DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE C EM FORAMINÍFEROS VIVOS 

 

Para a análise de isótopos estáveis de carbono (δ13C), foram selecionadas 

quatro espécies mais importantes das assembléias da plataforma continental: Bolivina 

seminuda e Buliminella tenuata, dominantes nos sedimentos postóxicos da plataforma 

externa até o centro da ZMO, e Bolivina costata e Nonionella auris, dominantes nos 

sedimentos sulfídricos da plataforma interna. Entre 15 e 60 indivíduos (dependendo da 

espécie, ~20 μg de material) de quatro estações de Callao e Pisco (Tabela 3, Apêndice 

9.2) foram limpos e transferidos para viais Eppendorf e levados para análise num 

espectrômetro de massa marca Finnigan-MAT 252 com um dispositivo de preparação 

de carbonato tipo Kiel III do Laboratório Light Stable Isotope Mass Spec Lab da 

Universidade da Florida. Os dados são reportados em relação ao padrão VPDB e a 

precisão foi medida com um padrão interno de mármore de Carrara calibrado com NBS-

19. A precisão da replicação das análises do mármore de Carrara é ±0.04‰ para δ18O 

e ±0.08‰ para δ13C. 
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Tabela 3 - Dados de localização das estações das amostras para isótopos 
estáveis 

 

 

4.7 ANÁLISE MICROPALEONTOLÓGICA DE FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS 

 

Como indicado, os testemunhos utilizados foram o B-13, de Callao, e B-06, de 

Pisco. A lavagem das amostras foi realizada sobre três peneiras de 330, 125 e 63 μm. 

Os resíduos de cada peneira foram secados em estufa a 50° C por 24-48 h e 

armazenados em frascos pequenos de plástico (MORALES et al., 2007). A triagem e 

identificação de foraminíferos das frações de tamanhos maiores foram realizadas e 

publicadas por Morales et al. (2007).  

 

A fração menor (63-125 μm) foi analisada seguindo o protocolo básico de 

Boltovskoy (1965). A triagem e identificação das espécies bentônicas foi realizada no 

laboratório de videomicroscopia do departamento de Geoquímica da UFF. Essa fração 

foi quarteada através de um microquarteador de gravidade tipo Otto até que um número 

entre 300 e 500 testas restassem. Os foraminíferos desta classe de tamanho foram 

triados separadamente em bandejas de análise de microfósseis com o auxilio de um 

pincel Pelo de Martha nº. 000 úmido e armazenado em lâminas micropaleontológicas, 

onde foram identificados até o nível específico.  

 

O tratamento de dados requereu a extrapolação dos dados brutos em 

densidades: 

𝐷 = 𝑛 ∗
𝑓

𝑚⁄  

 

Zona Data Código 
Latitude 

(°S) 
Longitude 

(°O) 
Profundidade 

(m) 
Intervalo 

amostrado (cm) 

Callao 11/01/11 E1 12°13,492' 77°10,511' 70 0-2 
Callao 09/01/11 E2 12°18,704' 77°17,790' 90 0-2 
Callao 08/01/11 E5 12°23,289' 77°24,201' 175 0-2 
Pisco 26/01/11 E12 12°22,10' 77°29,100' 180 0-2 
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Onde D é a densidade absoluta em número de testas por g de material da 

amostra (ind. g-1), n é o número de testas de cada espécie ou da assembléia total, f é o 

denominador da fração de quarteamento, e m é o peso seco de cada amostra. A partir 

disto, as abundâncias relativas foram calculadas. 

 

O fluxo de testas (taxa de acumulação de massa) foi estimado para algumas 

espécies e para a assembléia total. O fluxo é usado para remover a influência da taxa 

de sedimentação da deposição das testas e foi calculado segundo a seguinte fórmula:  

 

𝐹 = 𝐷 ∗ 𝐷𝐴𝑆 ∗ 𝑇𝑆 

 

Onde F é o fluxo de uma espécie ou da assembléia total (testas cm-2 ano-1), D é 

a densidade, DAS é a densidade aparente seca (g cm-3), e TS é a taxa de 

sedimentação (cm ano-1). 

 

Uma análise de componentes principais (ACP) foi realizada com os dados de 

abundância relativa de foraminíferos em ambos os registros sedimentares para definir 

as espécies que mais contribuíram na variação dos registros. 

 

4.8 FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA RECONSTRUÇÃO DE SULFETO 

INTERSTICIAL 

 

A reconstrução de sulfeto intersticial nos sedimentos superficiais foi avaliada 

usando os dados da comunidade de foraminíferos e inventários de sulfeto na 

plataforma do Peru central e da Baia Paracas (CARDICH et al., 2015; MERMA, 2016) 

como base de dados de calibração. O análise de correspondência canônica elaborado 

por Cardich et al. (2015) serviu para remover da base de dados as espécies que 

apresentaram pouca ou nenhuma relação com a variável a ser reconstruída. Foi 

utilizado o principio de parcimônia, que estipula que entre vários modelos equivalentes, 

é sempre melhor escolher aquele que tem o menor número de parâmetros (espécies) 

(RACCA; PRAIRIE, 2004).  
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Uma abordagem multi-funções foi seguida para obter resultados mais robustos 

e identificar as assembléias que fazem com que as funções de transferência não 

tenham um desempenho adequado (GUIOT; DE VERNAL, 2007). Segundo, Guiot e de 

Vernal (2007), para uma abordagem multi-funções, os melhores candidatos são o 

modelo da Técnica do Análogo Moderno (TAM, Modern Analogue Technique), o modelo 

da Técnica do Análogo Revisado (Revised Analogue Technique) e o modelo da Média 

Ponderada dos Mínimos Quadrados Parciais (Weighted Averaging Partial Least 

Squares, WA-PLS). Nessa tese foram usados o MAT, o WA-PLS e o modelo da Média 

Ponderada (WA, Weighted Average), e levados a cabo no software C2 versão 1.7.6 

(https://www.staff.ncl.ac.uk/staff/stephen.juggins/, JUGGINS, 2007). Cada modelo foi 

aplicado nos testemunhos de sedimento deste estudo (B-13 e B-06). Para os resultados 

de reconstrução de cada modelo, possíveis outliers foram removidos e a reconstrução 

média dos três modelos foi utilizada.  

 

O desempenho das funções de transferência foi avaliado em termos da raiz 

quadrada média do erro de predição (RMSEP) e da correlação quadrada (r2) dos 

valores observados versus os valores preditos. O RMSEP indica as diferenças 

sistemáticas nos erros de predição, enquanto o r2 mede a força da relação dos valores 

observados versus os preditos. Estas estatísticas foram calculadas como medidas 

aparentes em que o set de calibração foi usado para gerar a função de transferência e 

avaliar a habilidade de predição. Também foi aplicada a técnica de boot-strap (1000 

ciclos) sobre os dados para derivar um erro padrão preditivo (BIRKS, 1995) que varia 

de amostra para amostra dependendo da composição das assembléias no registro 

sedimentar e na presença/ausência dos taxa com um sinal particularmente forte para a 

variável de interesse. Por outro lado, o MAT (JUGGINS, 2004) avalia a provável 

confiabilidade das reconstruções baseadas na função de transferência. O MAT 

compara numericamente, usando o coeficiente de dissimilaridade de distancia chi-

quadrado, a assembléia de foraminíferos presentes numa amostra fóssil com as 

assembléias de foraminíferos em todas as amostras do set de calibração. 

https://www.staff.ncl.ac.uk/staff/stephen.juggins/
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capitulo são apresentados os resultados da calibração das assembléias 

de foraminíferos como indicadores de condições redox e sua aplicação na reconstrução 

das condições nos últimos 200 anos no Peru central. Basicamente, na subseção 5.1 

serão apresentados e discutidos os resultados do estudo ecológico dos foraminíferos 

com parâmetros ambientais de anoxia e qualidade/quantidade de alimento durante a 

campanha Meteor leg 92 (M92) realizada no ano 2013. A discussão continua nas 

subseções 5.2 e 5.3, onde será avaliada a relação dos principais processos 

biogeoquímicos em sedimentos anóxicos (desnitrificação e sulfato-redução) com a 

variabilidade temporal da comunidade de foraminíferos. Na subseção 5.4, serão 

comparados os resultados para Callao em relação à variabilidade ENOS, comparando a 

transeção do ano normal 2013 (M92) com uma transeção realizada durante o evento 

extremo El Niño 97-98 (dados não publicados da campanha Panorama leg3a). 

Finalmente, na subseção 5.5 serão apresentadas os resultados das assembléias de 

foraminíferos dos box-core marinhos que registraram os últimos 200 anos. Isto permitirá 

a reconstrução das condições redox no fundo marinho e a sua interação com a 

variabilidade oceanográfico-climática. Além disso, apresentamos uma função de 

transferência para as reconstruções das condições sulfídricas do sedimento marinho no 

passado. 

 

5.1 CENÁRIOS AMBIENTAIS DO FUNDO MARINHO E ECOLOGIA DOS 

FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS 

 

5.1.1 Ambientes na margem continental 

 

5.1.1.1 Descrição das condições oceanográficas 

 

A ZMO se estendeu de 50 m até ca. 700 m de profundidade na coluna d’água 

atingindo a superfície do sedimento da plataforma continental (DALE et al., 2015). Os 

teores de oxigênio dissolvido de água de fundo (ODAF; Figura 16a) estiveram abaixo 
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do limite de detecção desde a estação mais rasa até ca. 410 m. Depois o ODAF 

aumentou com a profundidade ultrapassando os 0.5 ml l-1 e alcançando 1.2 ml l-1 na 

estação mais profunda (1025 m) desse estudo. Por outro lado, o nitrato e o nitrito 

dissolvidos na coluna d’água foram baixos sobre a plataforma continental. O nitrato 

aumentou progressivamente com a profundidade até o máximo de 45 μM (Figura 16a; 

SOMMER et al., 2016). Já o nitrito apresentou dois picos máximos (SOMMER et al., 

2016): um primário (9.4 μM) ca. 200 m e um secundário ca. 350 m (7 μM). 

 

5.1.1.2 Descrição de ambientes sedimentares 

 

Os sedimentos da transeção do cruzeiro M92 foram descritos com detalhe por 

Dale et al. (2015). Em síntese, para os sedimentos até os 10 cm de profundidade, 

temos: os sedimentos da plataforma média (70 m) exibiram uma cor verde oliva com a 

camada superficial (0-1 cm) preta; entre 144 e 410 m, os sedimentos foram verde-oliva 

escuro. Também, entre 70 e 243 a textura dos sedimentos foi macia e fofa (‘fluffy’) pela 

alta porosidade. Na estação de 410 m, areia de foraminíferos foi encontrada debaixo de 

uma camada estreita de sedimento fino. Nódulos de fosforita também foram 

encontrados nesta estação. Diferente das estações mais rasas, os sedimentos de cor 

verde-marrom caracterizaram as estações entre 647 e 1025 m. Aliás, nódulos de 

fosforita foram encontrados nos sedimentos superficiais da estação de 647 m. A 

estação de 772 m apresentou pelotas e areia de fosforita e a estação mais profunda 

(1025 m) apresentou areias de fosforita e sedimentos homogeneizados pela atividade 

de organismos bentônicos visíveis desde a superfície (Apêndice 9.1). 

 

Extensos tapetes compostos pela bactéria filamentosa gigante Thioploca spp. 

foram encontrados nos sedimentos entre 70 e 300 m. Dale et al. (2016) utilizaram as 

imagens em tempo real da câmera do equipamento MUC durante a amostragem de 

sedimentos (DALE et al. 2016). Os autores encontraram que os tapetes cobriam 

totalmente o fundo marinho na estação mais rasa (70 m), decrescendo a uma cobertura 

de 40% nos sedimentos a 300 m, onde formavam-se várias colônias separadas da 

bactéria. Nas amostras de foraminíferos, Thioploca spp. esteve presente nas estações 
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de 70, 144 e 243 m, mas a estação de 144 m foi a que apresentou a presença máxima 

de tricomas (cadeias de células) vivas nas bainhas de Thioploca spp. 

 

 
Figura 16 - Resumo das condições biogeoquímicas na água de fundo marinho e no sedimento superficial 
para a transeção de Callao em 2013. A área cinza indica a extensão da ZMO. ODAF = Oxigênio de Agua 
de Fundo; AF NO3

- = Nitrato de Agua de Fundo (de DALE et al., 2016); COL = Carbono Orgânico Lábil; 
C/N = proporção carbono total:nitrogênio total (de GIER et al., 2016);  PPO = Profundidade de 
Penetração de Oxigênio (A. GUUD, M. LARSEN, Comunicação Pessoal); PPN = Profundidade de 
Penetração de Nitrato (de DALE et al., 2016); ƩH2S = inventário de sulfeto intersticial 0-5 cm (de DALE et 
al., 2016). 

 

 

P
P

O
, 

P
P

N
 (

c
m

) 0

1

2

3

Profundidade (m)

0 200 400 600 800 1000

H
2
S

 (
µ

M
)

0

1000

2000

3000

Oxigênio

Nitrato

Sulfeto

A
F

 N
O

3

-  (
M

)

0

15

30

45
O

D
A

F
 (

m
l.
l-

1
)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

AF Nitrato

ODAF

C
O

L
 (

m
g

.g
-1

)

0

30

60

90

C
/N

6

8

10

12

14

COL

C/N 

A

B

C

Água

De

Fundo

Sedimento

Superficial

ZMO



63 

 

 

 No sedimento, as condições redox foram representadas pela profundidade de 

penetração do oxigênio dissolvido (PPO) e de nitrato dissolvido (PPN). A PPO exibiu 

uma distribuição similar à ODAF (Figura 16c): foi nula até os 410 m, começou aumentar 

aos 647 m de profundidade (0.26 cm) e alcançou a máxima penetração no sedimento 

(0,47 cm) na estação mais profunda. Por outro lado, a PPN no sedimento foi nula na 

plataforma média (70 m), aumentando depois até a máxima NPD aos 410 m (3.0 cm) 

(Figura 16c). A PPN caiu para 0,34 cm na estação de 772 m e voltou aumentar na 

estação mais profunda (Figura 16c). Porém, este segundo máximo de PPN, a 

concentração de NO3
- foi uma ordem de magnitude menor no inventário (DALE et al., 

2016). 

  

5.1.1.3 Matéria orgânica sedimentar e disponibilidade de substrato orgânico alimentar 

 

A quantidade de carbono orgânico total (COT) no sedimento superficial (0-1 cm) 

variou entre 2,80 e 14,36 % (Tabela 4). O COT apresentou os maiores valores nas 

estações da ZMO, sendo de duas a quase três vezes maior na estação de 243 m 

(14,36%) do que nas estações de 70m 772 e 1025 m (Tabela 4). A razão de C/N variou 

entre 6,6 e 12,3, aumentando com a profundidade até a estação de 1025 m (Figura 16; 

DALE et al., 2015). Esses valores de COT encontram-se nos limites registrados nos 

estudos prévios na margem continental superior do Peru (ROWE; HOWARTH, 1985; 

FROELICH et al., 1988; BÖNING et al., 2004; LEVIN et al., 2002),no talude do Chile 

(364-972 m, NEIRA et al., 2013) e na ZMO da Baja Califórnia (SANCHEZ et al., 2013). 

O valor de COT da plataforma interna (5.30%) foi maior do que os indicados nas 

plataformas internas de Callao (1,8-5,2%, CARDICH et al., 2015), da Baja Califórnia 

(<0,6%; SANCHEZ et al., 2013) e da plataforma central do Chile (SELLANES; NEIRA, 

2006; NEIRA et al., 2013). Por outro lado, as razões C/N de Callao foram maiores do 

que na margem do Chile central (7,06-7,76, NEIRA et al., 2013) mas foram similares na 

plataforma dessa mesma área (NEIRA et al., 2001a; SELLANES; NEIRA, 2006). 

Henrichs e Farrington (1984) também registraram valores equivalentes para a margem 

peruana (250-1000 m) nos 15° S (9,2-10,1). 
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As concentrações dos componentes orgânicos no centímetro superficial de 

sedimento (0-1 cm) das estações da transeção de Callao são apresentadas na tabela 4. 

As frações totais de carboidratos (CHOtot), proteínas (PRTtot) e lipídeos (LIPtot) e o 

conteúdo de carbono orgânico lábil (COL) encontram-se correlacionadas positivamente 

(Tabela 5). Os conteúdos de CHOtot e LIPtot apresentaram um pico de concentração na 

plataforma externa e no talude superior, respectivamente (Tabela 4). Os menores 

valores dos três componentes foram encontrados entre 410 e 1025 m de profundidade. 

Já os conteúdos de PRTtot foram altos nos sedimentos até 253 m e quase nulos entre 

647 e 772 m. As distribuições das frações lábeis de CHO e PRT (CHOlab e PRTlab) 

foram similares às frações totais (Tabela 4). Sendo que os lipídeos foram o componente 

mais abundante (Tabela 4), os conteúdos de COL refletiram a distribuição espacial de 

LIPtot. COL e LIPtot exibiram uma tendência oposta à oxigenação de fundo (ODAF) e na 

água intersticial (PPO) (Tabela 5). Na zona da plataforma, em comparação com o Chile 

central (NEIRA et al., 2001a), os valores de PRTtot foram menores, os de LIPtot foram 

até uma ordem de magnitude maior e os de CHOtot foram similares. Sendo os lipídeos 

compostos altamente energéticos (FABIANO; DANOVARO, 1994) e mais reativos do 

que proteínas e carboidratos, os sedimentos de Callao apresentaram um qualidade 

altamente nutritiva. 

 

Os perfis verticais exibidos por CHOtot, PRTtot e LIPtot nos sedimentos (Figura 

17) foram irregulares nas estações da ZMO (70-410 m), especialmente para PRTtot e 

LIPtot. Porém, estes perfis mostraram uma ligeira tendência decrescente nos primeiros 

cinco centímetros. Já nas estações profundas, os perfis foram homogêneos, sempre 

com concentrações baixas e às vezes nulas. Somente a estação de 647 m exibiu 

conteúdos de LIPtot relativamente maiores na superfície. A estação de 1025 m, mostrou 

apenas um pico sub-superficial de PRTtot próximo da superfície. Da mesma forma, 

CHOlab e PRTlab apresentaram distribuições parecidas às frações totais em todas as 

estações (Figura 17). Porém, os valores de CHOlab foram baixos e muito parecidos 

desde a superfície, com a exceção da estação de 144 m. Além disso, PRTlab foi baixo 

na superfície e apresentou uma leve tendência de aumento com a profundidade nos 

primeiros 5 cm. Da mesma forma, os perfis de COL seguiram as tendências dos 
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conteúdos de LIP, sendo que LIP sempre foi o maior contribuinte de material orgânico. 

Esses perfis indicaram que altas quantidades de MO chegaram ao fundo compostas de 

material mais reativo (LIP). A abundância de MO lábil indicou uma ótima preservação 

de MO e disponibilidade alta de alimento nutritivo para os foraminíferos e o bentos, em 

geral. 

 

Tabela 4 - Parâmetros ambientais no fundo marinho e no sedimento superficial 
nas estações da transeção de Callao em 2013 (M92). CHO = carboidratos; PRT = 
proteínas; LIP = lipídeos; subscrito tot = total; subscrito lab = lábi; C-
‘componente’ = conteúdo de C no componente; COL = Carbono Orgânico Lábil; 
COT = Carbono Orgânico Total  

 
Estação 

     Código M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Profundidade (m) 70 144 243 410 647 772 1025 

Temperatura d’água de fundo (°C) 14 13,4 12 10,6 - 5,5 4,4 

        Oxigênio Dissolvido do Fundo (ml l-1) 0,04 0,06 0,03 0,02 0,22 0,75 1,20 

COT (%) 5,30 8,47 14,36 6,38 - 5,87 2,80 

Razão C/N 6,66 8,77 9,27 8,28 - 10,90 12,35 

CHO tot (mg g-1) 6,23 29,31 21,03 3,12 0,42 3,67 1,18 

PRT tot (mg g-1) 8,52 4,65 8,21 1,75 0,00 0,38 2,36 

LIP tot (mg g-1) 59,40 72,47 121,78 48,26 9,07 32,38 13,04 

C-CHO (mg g-1) 2,49 11,72 8,41 1,25 0,17 1,47 0,47 

C-PRT (mg g-1) 4,17 2,28 4,02 0,85 0 0,18 1,16 

C-LIP (mg g-1) 41,58 50,73 85,25 33,78 6,35 22,67 9,13 

COL (mg g-1) 48,25 64,73 97,68 35,89 6,51 24,32 10,75 

COL/COT (%) 91,05 76,46 68,03 56,25 - 41,43 38,46 

CHO lab (mg g-1) 5,59 15,98 4,35 2,10 0 2,63 0,51 

PRT lab (mg g-1) 0,69 1,22 3,32 0,79 0 0 1,78 

Inventário de sulfeto (0-5 cm) (uM) * 3462,80 0 0 0 0 0 0 

Prof. Penetração do Nitrato (cm) * 0 0,25 1,10 3,00 1,19 0,34 2,78 

Prof. Penetração do Oxigênio (cm) * 0 0 0 0 0,26 0,39 0,47 

 

 

A labilidade da matéria orgânica depende de vários processos biogeoquímicos. 

Quando a relação biótica-alimento é procurada, a labilidade refere-se à porção orgânica 

mais reativa e que pode ser assimilada pelo bentos (GREMARE et al., 2005 e 

referências). Assim a razão da soma de carboidratos, proteínas e lipídeos sobre o 
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carbono orgânico total (COL/COT) serve como indicador de labilidade. A respeito disso, 

um problema é que os carboidratos, dependendo da complexidade da sua estrutura, 

podem ser digestíveis ou refratários (GREMARE et al., 2005), embora sejam 

usualmente associados ao material mais refratário do que as proteínas e lipídeos 

(GREMARE et al., 2003). Gremare et al. (2005) sugeriram que o uso de COL/COT é 

mais apropriado em locais com alta produtividade do que em áreas oligotróficas. Isto 

porque o COL/COT respondeu de forma similar a proporção de aminoácidos 

hidrolisáveis (EHAA/THAA) no Chile central (36° S, local de alta ressurgência) 

indicando que os carboidratos sedimentares são gerados da produtividade e que a 

maior parte consiste de formas simples e digestíveis. No mesmo estudo, tal relação 

com os carboidratos não foi encontrada em ambientes oligotróficos.  

 

Tabela 5 – Correlações Spearman entre os parâmetros ambientais na água de 
fundo e nos sedimentos da transeção M92 de Callao durante 2013. Somente são 
mostrados os valores com significancia estatística p < 0.05. Mesmas abreviaturas 
da Tabela 4. ODAF = Oxigênio de Agua de Fundo; ƩH2S = inventário de sulfeto 
intersticial 0-5 cm; PPO = Profundidade de Penetração de Oxigênio; PPN = 
Profundidade de Penetração de Nitrato 

 
CHO 

tot 
PRT 

tot 
LIP 

tot 
CHO 

lab 
PRT 

lab 
COL COT 

COL/
COT 

ODAF ƩH2S PPN 

PRTtot 0.71           
LIPtot 0.93 0.79          
CHOlab 0.96 0.75 0.86         
PRTlab 0.41 0.59 0.58         
COL 0.68 0.68 0.81 0.61 0.54       
COT 0.54  0.64   0.7      
COL/COT 0.71 0.71 0.75 0.79  0.81 0.43     
ODAF -0.48 -0.56 -0.7 -0.48  -0.73 -0.56 -0.82    
ƩH2S  0.61      0.61 -0.42   
PPN -0.54   -0.68 0.45   -0.68  -0.61  
PPO -0.65 -0.57 -0.79 -0.65  -0.83 -0.67 -0.91 0.94   

 

 

Assim, a qualidade nutricional dos sedimentos de Callao expressada na 

composição orgânica lábil (COL/COT) é comparável aos valores reportados por NEIRA 

et al. (2013) na margem continental do Chile central (36° S, 48-62%). No entanto, na 

plataforma de Callao se registraram índices superiores (76.5-91.1%) do que na 

plataforma do Chile central (59-62%, NEIRA et al., 2013) e na baía de Mejillones, no 

Chile (16.2-45.3%, NEIRA et al., 2001b). Os altos índices de labilidade nos sedimentos 
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de Callao resultaram de uma alta produtividade e indicam que a MO disponível para os 

consumidores bentônicos é de alta qualidade e fresca. 

 

 

 

Figura 17 - Distribuição vertical das frações totais e lábeis dos principais componentes bioquímicos da 
matéria orgânica. CHO = carboidratos; PRT = proteínas; LIP = lipídeos; subscrito tot = total; subscrito lab 
= lábi; COL = Carbono Orgânico Lábil. 
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5.1.2 Assembléias de foraminíferos bentônicos da ZMO do Peru central 

 

5.1.2.1 Abundâncias totais e de grupos taxonômicos maiores 

 

As abundâncias totais (>63 μm, 0-5 cm) de foraminíferos bentônicos exibiram 

uma mudança notória entre as estações da ZMO (70-410 m) e as e estações do limite 

inferior e fora da ZMO (647-1025 m). As diferenças de abundância foram de até duas 

ordens de magnitude maior na ZMO, sendo a estação de 243 m o local onde o pico de 

densidade aconteceu (325 943 ind. 50 cm-2, Tabela 6). Três grupos taxonômicos foram 

analisados nas amostras de sedimento: os calcários, de testa de calcita hialina; os 

aglutinantes, de testa granulosa; e os tectináceos, de testa proteica. As altas 

abundâncias dentro da ZMO foram explicadas principalmente pelos foraminíferos 

calcários, o grupo com maior importância em todas as estações (> 63%, Tabela 6). Os 

tectináceos estiveram quase restritos à estação mais rasa e sulfídricas (70 m), sendo 

raros até os 410 m e ausentes nas estações profundas (Tabela 6). Já os aglutinantes, 

presentes em todo o transecto, foram mais importantes nas três estações entre 647 e 

1025 m (23-27%, Tabela 6). 

 

Grandes abundâncias de foraminíferos calcários são comuns e esperadas no 

ambiente sedimentar da ZMO. As altas densidades de calcários e da comunidade total 

na ZMO são atribuídas em parte à ausência de predadores da macro e megafauna, por 

sua baixa tolerância ao baixo oxigênio (PHLEGER; SOUTAR, 1973). Também são 

explicadas pelas espécies especialistas tolerantes (oportunistas) que aproveitam o alto 

fluxo orgânico para o fundo marinho respondendo com altas taxas de reprodução 

(PHLEGER; SOUTAR, 1973; SHEPHERD; RATHBURN; PÉREZ, 2007). Altas 

abundâncias de foraminíferos calcários são encontradas em outras zonas com 

deficiência de oxigênio e valores similares de carbono orgânico (e.g. JANNINK; 

ZACHARIASSE; VAN DER ZWAAN, 1998). Porém, densidades tão altas (até em uma 

ordem de magnitude maior) não foram registradas na plataforma central do Peru em 

estudos anteriores (CARDICH et al., 2012, 2015; MALLON; GLOCK; SCHONFELD, 

2012). Esse aspecto será discutido na subseção 5.2.3. 
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Tabela 6 - Densidades totais dos grupos ecológicos de foraminíferos e 
porcentagens das espécies comuns nas estações da transeção de Callao durante 
2013 (M92) 

  
Estação 

     
Código M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Profundidade (m) 70 144 243 410 647 772 1025 

Densidade(ind. 50 cm-2) 
       

63-150 µm        

 
Tectináceo 99187,5 2213,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Aglutinante 91,4 1668,6 840,0 4617,1 92,0 336,7 88,1 

 
Calcário 204175 192998 268744 46263 281 1040 549 

 
Total 303454 196880 269584 50880 373 1377 637 

>150 µm        

 
Tectináceo 23266,5 11129,7 378,0 24,3 0,0 0,0 0,0 

 
Aglutinante 274,3 2758,4 893,8 2194,3 290,8 374,6 249,1 

 
Calcário 7817,1 13457,4 39397,4 25175,7 738,1 1324,9 444,4 

 
Total 31357,9 27345,5 40669,2 27394,3 1028,9 1699,5 693,5 

Percentage (%) 
       

Allogrommiidae 1 34,8 3,6 0,1 0 0 0 0 

Ammobaculites 
agglutinans 

0 0 0 0 0,7 1,9 1,2 

Ammobaculites sp. 0 0 0 0 0 2,8 1,7 

Ammodiscus sp. 0 0 0 0,1 0,3 2,3 0,1 

Bathysiphon sp. 0,1 1,3 0,3 1,2 0 0,3 0 

Cribrostomoides 
subglobossum 

0 0 0 0 0 3,6 1,3 

Cyclammina cancellata 0 0 0 0 0 0,1 3,6 

Eggerella bradyi 0 0 0 0 9,4 2,7 1,3 

Labrospira sp. 0 0 0 0,2 0 0 4,3 

Lagenammina sp. 0 0 0 2,0 0,7 0 0 

Reophax scorpiurus 0 0 0 0,1 6,4 0,2 0,1 

Trochammina sp. 1 0 0 0,2 1,9 3,8 4,7 0 

Trochammina sp. 2 0 0 0 0 0 1,0 3,2 

Verneuilina sp. 0 0 0 1,2 2,2 0 0 

Angulogerina carinata 0 0 0 0 0,7 9,7 0 

Bolivina costata 42,5 7,9 0,1 0 0,3 0,7 0,9 

Bolivina interjuncta 0 0 0 8,7 0 0,3 2,1 

Bolivina ordinaria 0 0 0 7,9 0,6 0 3,2 

Bolivina pacifica 0 2,6 10,3 0,3 0 0 0 

Bolivina plicata 0 0 5,1 10,9 0 2,5 1,1 

Bolivina pseudobeyrichi 0 0 0,5 9,5 0 0 0 

Bolivina seminuda 3,6 54,7 47,0 6,1 0,3 1,6 0 

Bolivina spissa 0 0 0 0 3,0 1,5 3,8 
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Bolivina striatula 0,2 2,1 0,1 0 0 0 0 

Bolivinita minuta 0 0 0 0 1,1 8,0 8,6 

Buliminella 
elegantissima 

0,7 0,9 3,0 1,0 0 0 0 

Buliminella sp. 0 0 0 0 1,8 0 3,1 

Buliminella 
subfusiformis 

0 0 0,1 2,8 3,0 1,3 0 

Buliminella tenuata 1,1 18,1 29,6 0,1 0 1,3 0 

Cancris carmenensis 0 0 0,9 1,3 0 0,3 0 

Cassidulina auka 0 0 0,4 1,9 1,3 0,4 2,1 

Cassidulina delicata 0 0 0 0 2,5 16,3 2,1 

Cassidulina limbata 0 1,3 0,1 0,3 0 0 0 

Chilostominella ovoidea 0 0 0 0,2 5,2 0 0 

Epistominella obesa 0 0,3 0,6 23,5 0 0,7 2,1 

Epistominella sp. 0 0 0 0 0 0,6 1,1 

Globobulimina pacifica 0 0 0 1,4 1,3 1,3 0,1 

Globocassidulina 
subglobosa 

0 0 0 0 1,5 3,6 3,2 

Globotextularia sp. 0 0 0 0,1 0 0,7 4,0 

Gyroidina multiloculata 0 0 0 1,1 0 4,2 0 

Hoeglundina elegans 0 0 0 0 0 3,0 5,3 

Lagena sp. 0 0 0 0 0 0,2 1,1 

Nonionella auris 16,7 5,0 0 0 0 0 0 

Nonionella stella 0 0 0,3 1,7 0 0,7 0 

Nonionoides grateloupii 0 0 0 0,1 2,6 0,2 0 

Planulina limbata 0 0 0 0 0,4 0,3 6,1 

Pyrgo murrhyna 0 0 0 0 0 1,4 2,4 

Robertina oceanica 0 0 0 0 0,3 0 3,2 

Stainforthia fusiformis 0 1,4 0,1 1,5 0 0 0 

Suggrunda eckisi 0 0,2 0,1 1,1 0 0 0 

Uvigerina peregrina 0 0 0 0 15,5 4,6 0 

Uvigerina semiornata 0 0 0 0 0,6 0 3,2 

Uvigerina striata 0 0 0 0 13,2 1,4 5,5 

Valvulineria glabra 0 0 0 0 1,5 5,3 2,1 

Valvulineria inequalis 0 0 0 0 9,5 0 1,7 

 

 

Altas densidades de tectináceos da família ALLOGROMIDAE já foram 

registradas na plataforma interna de Callao e Pisco, com condições sulfídricas 

(CARDICH et al., 2015). Elas foram dominadas quase totalmente por um morfotipo 

esférico de allogrômida (CARDICH et al., 2012; ROMERO, 2014). No entanto, em geral, 

os allogrômidas são menos tolerantes à deficiência de oxigênio que os calcários 
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(MOODLEY et al., 1998; GOODAY, 2002) e são encontrados na maioria dos ambientes 

aquáticos (GOODAY, 2002). Só recentemente que os allogrômidas foram registrados 

em ambientes anóxicos/sulfídricos (Bacia de Santa Barbara, BERNHARD et al., 2006). 

Os espécimes descritos por Bernhard et al. (2006) eram ovalados e apresentaram 

endobiontes procariontes como estratégia de adaptação a deficiência de oxigênio. 

Outros allogrômidas do gênero Psammophaga (morfotipo ovalado) são encontrados em 

zonas com diferentes níveis de oxigenação, como na zona sublitoral rasa (15 m) do Mar 

Adriático em diferentes meses do ano, sendo mais abundantes no inverno, quando a 

qualidade de alimento é melhor (SABBATINI et al., 2012). Sergeeva, Anikeeva e 

Gooday (2010) reportam a presença de Psammophaga em ambientes sulfídricos perto 

de ‘seeps’ de metano. Morfotipos ovalados foram também encontrados em Callao entre 

70-410 m, porém com baixas abundâncias. Todos os morfotipos de Callao foram 

abundantes na estação de 70 m, o que sugere que aproveitam sua alta tolerância às 

condições sulfídricas para se desenvolver na presença de alimento menos lábil. O 

morfotipo esférico de Callao pode pertencer ao gênero Allogromia, sendo esse o 

primeiro registro desse gênero em sedimentos sulfídricos. Aliás, ele deve apresentar 

uma adaptação similar à descrita por Bernhard et al. (2006).  

 

5.1.2.2 Contribuição das frações de tamanho (63-150 e >150 μm) e padrões de 

diversidade 

 

Os dados de foraminíferos foram analisados em duas frações de tamanho 

definidas pelas peneiras utilizadas: a fração menor, de 63-150 μm, e fração maior, de 

>150 μm. Houve uma diferença clara nas proporções das frações de tamanho entre as 

estações da ZMO (70-410 m) e as estações na base e abaixo da ZMO (Figura 18). Na 

ZMO, a contribuição da fração menor (63-150 μm) foi >64.8%, atingindo somente 30-

48% nas estações profundas (647-1025 m). A fração maior (>150-500 μm) aumentou 

de 8.5% na estação de 70 m para uma média de ~41.4% nas estações profundas (647-

1025 m). Já a fração >500 μm foi importante nas estações profundas, com o pico na 

estação de 647 m. Na plataforma exterior (144 m) e no talude superior (243 m) a fração 

menor esteve conformada principalmente por calcários (>91%). Os aglutinantes foram 
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importantes a partir da estação de 410 m e os tectináceos, apenas na estação de 70 m. 

Já na fração maior, os calcários dominaram entre 243 m (97%) e 772 m (78%), os 

aglutinantes foram >22% nas estações profundas e os tectináceos, unicamente na 

plataforma (74% em 70 m e 40.7% em 144 m). Os foraminíferos calcários exibiram as 

maiores densidades na estação de 243 m em ambas as frações, mas as densidades da 

fração menor na margem superior (<243 m) foram similares (Figura 18). Os aglutinantes 

de fração menor foram mais abundantes a 410 m; já na fração maior, uma diferença 

clara foi observada entre as densidades da margem superior e das estações profundas 

(Figura 18).  

 

Tipicamente, taxa pequenas e indivíduos pequenos de taxa grandes (juvenis) 

são comuns na fração menor (63-150 μm) de ambientes hipóxicos e ricos em MO. Esse 

padrão foi reportado também em ZMOs importantes como na margem continental do 

Paquistão (SCHUMACHER et al., 2007) e da Califórnia (SHEPHERD; RATHBURN; 

PÉREZ, 2007). As altas proporções e densidades encontradas na menor fração dos 

foraminíferos nos sedimentos coletados em 2013 são resultado da adaptação à 

deficiência de oxigênio com as baixas proporções superfície/volume das testas, o que 

ajuda na troca de gases (PHLEGER; SOUTAR, 1973). Mas também é provável que seja 

a resposta da comunidade total à produtividade primaria (altas taxas de reprodução e 

rápida maturidade sexual; PHLEGER; SOUTAR, 1973), sendo que o momento da 

amostragem aconteceu no pico da produtividade sazonal de verão, com valores ao 

redor de 150 mmol C m-2 d-1 (DALE et al., 2015 Fig. S4 da Informação Suplementaria). 

 

Na fração menor (63-150 μm), a riqueza de espécies variou entre 8-22 de 

espécies calcárias e 1-11 aglutinantes (Figura 18). Ambos os grupos apresentaram os 

valores mínimos nos sedimentos sulfídricos da plataforma média (70 m) e os máximos 

na estação de 410 m. O índice de diversidade Simpson-H(S), apresentou tendências 

similares. A maior diferença com a fração maior (>150 μm) aconteceu na estação de 

772 m para os calcários e na estação de 1025 m para os aglutinantes. Nessas 

estações, houve uma maior diversidade de espécies ‘grandes’ (Figura 18). Em ambas 

as frações, a equitatividade das assembléias de calcários e aglutinantes aumentou com 
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a profundidade. As altas equitatividades dos aglutinantes ‘pequenos’ entre 144-243 m 

são explicadas pelo baixo numero de espécies. 

 

5.1.3 Distribuição das assembléias e espécies principais na transeção de Callao 

 

5.1.3.1 Relação das assembléias com os parâmetros ambientais 

 

A relação biótico-abiótico das principais espécies de foraminíferos bentônicos 

no período 2013 é resumida com a análise de correlação canônica (CCA, Figura 19). 

Combinando os ‘scores’ do CCA com a análise de conglomerados de modo R (baseado 

em correlações Spearman) foram identificadas cinco assembléias (A-E) de espécies. O 

primeiro eixo (CCA1) está associado aos níveis de oxigenação contra a quantidade de 

MO lábil. O segundo eixo (CCA2) aparece relacionado às condições redox. 

 

O grupo A dominou a comunidade entre 70-243 m de profundidade e esteve 

representado por sete espécies separadas em dois subgrupos (Figura 19): A1, com 

Bolivina costata, Nonionella auris, o morfotipo esférico Allogrommiidae 1, e Bolivina 

striata, e A2, com Bolivina seminuda, Buliminella tenuata e Buliminella elegantíssima. O 

subgrupo A1 dominou na estação sulfídrica (70 m), entretanto o subgrupo A2 mostrou 

as maiores densidades na plataforma externa (144 m) e no talude superior (243 m). A 

distribuição das espécies representativas desse grupo já foi discutida para as 

localidades de Callao e Pisco por CARDICH et al. (2015). Em síntese, o subgrupo A1 é 

mais tolerante as condições sulfídricas em sedimentos com fitodetrito fresco.  
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Figura 18 - Distribuição espacial em relação à ZMO das frações de tamanho, dos grupos ecológicos (calcários, tectináceos e aglutinantes) por 
fração de tamanho e dos índices de diversidade por grupo ecológico e tamanho dos foraminíferos bentônicos. ODAF = Oxigênio de Agua de 
Fundo. 
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Figura 19 – Distribuição das espécies de foraminíferos bentônicos da transeção M92 em relação aos 
parâmetros ambientais. Análise de Correspondência Canônica para os dados de foraminíferos 
bentônicos do M92 e parâmetros ambientais: A) escalonamento 1: estações como centroides, e B) 
espécies como centroides; e C) distribuição espacial das assembléias de foraminíferos (proporção) 
definidas pela análise de agrupamento tipo R. COL = Carbono Orgânico Lábil; PPO = Profundidade de 
Penetração de Oxigênio; PPN = Profundidade de Penetração de Nitrato; H2S = inventário de sulfeto 
intersticial 0-5 cm.  
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A espécie Virgulinella fragilis pertence à assembléia de condições sulfídricas 

descrita por Cardich et al. (2015). Esta espécie é identificada em ambientes 

principalmente costeiros e sulfídricos (TSUCHIYA et al., 2008; LEITER; ALTENBACH, 

2010), mas não precisamente ricos em MO lábil (e.g. plataforma interna (<50 m), 

CARDICH et al., 2015). Em 2013, apesar das altas concentrações de ΣH2S n’água 

intersticial nos 70 m, a MO na plataforma interna (70 m) foi relativamente lábil, mas V. 

fragilis não foi registrada. Provavelmente, V. fragilis prefere se alimentar de MO 

refratária ou das camadas microbacterianas (biofilms) sobre a MO lábil. Por outro lado, 

as espécies do subgrupo A2 estão mais associadas à quantidade de carbono orgânico 

lábil (COL) que podem também tolerar as condições deficientes em oxigênio na 

plataforma. Elas mostraram os picos de abundância na plataforma externa e talude 

superior, onde a qualidade de MO (COL/COT) foi a maior, o que indica que são 

espécies oportunistas e que aproveitaram os altos fluxos orgânicos de MO fresca. 

 

Seis espécies calcárias (Bolivina pacifica, Cassidulina limbata, Stainforthia 

fusiformis, Suggrunda eckisi, Nonionella stella e Epistominella obesa) e uma aglutinante 

(Bathysiphon sp.) representaram o grupo B. Esse grupo foi mais dominante na estação 

de 410 m, mas algumas espécies desse grupo conseguiram se desenvolver na 

plataforma externa (144 m, Bathysiphon sp., C. limbata e S. fusiformis) e nos 243 m (B. 

pacifica). A espécie Bolivina pacifica já foi identificada como indicadora de condições 

postóxicas (O2 = 0 ml l-1, ΣH2S = 0) e ricas em MO mais preservada no sedimento 

(CARDICH et al., 2015). Bernhard, Goldstein e Bowser (2010) explicaram a alta 

especialização dessa espécie a tais condições devido à presença de endobiontes. No 

estudo de Bernhard, Sen Gupta e Borne (1997) sobre a distribuição das assembléias de 

foraminíferos na Bacia da Califórnia, se encontraram maiores percentagens de N. stella 

nas estações com O2 <2.6 μM (~0.06 ml l-1), revelando uma maior tolerância a anoxia 

do que espécies como B. seminuda e B. tenuata. Essa diferença pode ser a resposta a 

qualidade da MO. Na costa do Chile central, Hϕgslund et al. (2008) indicaram a 

dominância de Stainforthia sp. (semelhante à S. fusiformis) nos sedimentos sulfídricos. 

A atividade de respiração de nitrato foi reconhecida para essa espécie (RISGAARD-

PETERSEN et al., 2006) o que explica sua tolerância. Gooday et al. (2000) reportaram 
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espécies pequenas de Bathysiphon na ZMO no Mar de Arábia (com O2 = 0.13 ml l-1 e 

COT = 4.9%) similares à espécies encontradas nessa tese. Uma espécie pequena de 

Bathysiphon também foi abundante nos sedimentos da Bacia de São Pedro (Califórnia) 

entre 689-750 m sob disóxia (KAMINSKI et al., 1995). Não se conhece muito da 

ecologia das outras espécies. Nossos resultados sugerem que C. limbata, S. eckisi e E. 

obesa são muito tolerantes a anoxia, mas não às condições sulfídricas, e requerem MO 

lábil.  

 

O terceiro grupo (C) foi caraterizado pelas espécies calcárias Bolivina ordinaria, 

Cassidulina auka, Chilostomella ovoidea, Buliminella subfusiformis, Nonionoides 

grateloupii, Bolivina plicata, Bolivina pseudobeyrichi e Cancris carmenensis, e pelas 

espécies aglutinantes Trochammina sp. 1, Lagenammina sp. e Labrospira sp. Todas 

essas espécies tenderam a se concentrar nas estações no núcleo da ZMO (243 e 410 

m) chegando até os 647 m (Figura 19). Elas foram bem importantes (junto com algumas 

espécies do grupo B) no centro da ZMO onde o nitrato dissolvido apresenta a maior 

distribuição vertical no sedimento, com concentrações relativamente altas (figura 5.1.1). 

Das espécies desse grupo, as calcárias aparecem como responsáveis pela 

desnitrificação bentônica, mas pode se alimentar de MO mais refratária. Na Bacia da 

Califórnia, Bernhard, Sen Gupta e Borne (1997) registraram Chilostomella ovoidea sob 

alta deficiência de oxigênio (O2 <1.2 μM, ~0.03 ml l-1) e ‘Loxostomum’ pseudobeyrichi 

(=B. pseudobeyrichi) até O2 <15.4 μM, ~0.35 ml l-1). No Mar de Arábia, Chilostomella 

oolina foi registrada junto a Cancris auriculus do centro até o limite inferior da ZMO 

(CAULLE et al., 2015). As espécies dessa tese podem representar análogos dessas 

duas espécies do Mar de Arábia. Cancris carmenensis também foi abundante entre 

214-521 m na ZMO aos 11° S do Peru (MALLON; GLOCK; SCHONFELD, 2012), 1° ao 

norte da transeção de 2013. Também na Califórnia, uma espécie de Trochammina (T. 

pacifica) foi encontrada junto a B. seminuda e B. tenuata (BERNHARD; SEN GUPTA; 

BORNE, 1997). Espécies de Lagenammina foram reportadas embaixo da ZMO no Mar 

de Arábia (JANNINK; ZACHARIASSE; VAN DER ZWAAN, 1998; GOODAY et al., 

2000), mas também no núcleo dela com altas abundancias (GOODAY et al., 2000; 

CAULLE et al., 2015). Caulle et al. (2015) sugeriram que a distribuição de algumas 
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espécies da Ordem Hormosinacea (ex. Lagenammina) são associadas a um ambiente 

mais dinâmico favorecido por uma granulometria grossa junto com a tolerância à 

deficiência de oxigênio. A distribuição de Lagenammina nessa tese suporta essa 

hipótese.  

 

O grupo D integrou as espécies calcárias Globobulimina pacifica, Angulogerina 

carinata, Gyroidina multiloculata e Bolivina interjuncta, e as espécies aglutinantes 

Ammodiscus sp., Verneuilina sp., Eggerella bradyi, Reophax scorpiurus e 

Globotextularia sp. A porcentagem das espécies do grupo D foi superior nas estações 

de 647 e 772 m (0.22-0.75 ml l-1), em relação a estação mais profunda e para os 410 m, 

onde também estiveram presentes. Globobulimina pacifica, na Califórnia Sul, mostrou 

densidades muito menores e uma preferência por MO refratária no limite inferior da 

ZMO (990 m; SHEPHERD; RATHBURN; PÉREZ, 2007). Essa espécie é cosmopolita, 

encontrando-se nos cânions de Portugal, onde mostrou um micro-habitat infaunal 

profundo em presença de MO refratária (KOHO et al., 2008). Schumacher et al. (2007) 

reportaram espécies de Reophax e Ammodiscus no limite inferior da ZMO do Mar de 

Arábia. Reophax scorpiurus pode habitar o ambiente de mar profundo do Mar de Arábia 

(1172-2000 m; CAULLE et al., 2014, 2015) e a ZMO, na Costa Rica e Nicarágua no 

Pacífico (743-2421 m; HEINZ; RUSCHMEIER; HEMLEBEN, 2008). Várias espécies de 

Eggerella foram comuns na ZMO do Mar de Arábia, especificamente na Índia (CAULLE 

et al., 2015).  

 

Finalmente, o grupo E foi o mais diversificado e se dividiu em dois subgrupos: 

E1 teve uma espécie aglutinante (Ammobaculites aglutinans) e oito calcárias (Uvigerina 

striata, Valvulineria inequalis, Cassidulina delicata, Bolivinita minuta, Globocassidulina 

subglobosa, Valvulineria glabra, Bolivina spissa e Planulina limbata); e E2 com quatro 

aglutinantes (Ammobaculites sp., Cribrostomoides subglobossum, Cyclammina 

cacellata e Trochammina sp. 2) e oito calcárias (Hoeglundina elegans, Epistominella sp. 

2, Pyrgo murrhyna, Buliminella sp., Robertina oceanica, Uvigerina semiornata e 

Uvigerina peregrina, Lagena sp.). O grupo E total dominou as três estações mais 

profundas, as quais mostraram uma maior oxigenação (Figura 19). A presença de 
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várias espécies grandes, sem dominância, indica que não são tolerantes à hipóxia e 

que se alimentam de MO refratária, e possivelmente aproveitando pulsos eventuais de 

MO lábil. A presença de grãos grossos nessa estação devido à alta hidrodinâmica na 

área pode ser o fator determinante da diferença de distribuição entre ambos os 

subgrupos: o subgrupo E2 esteve ausente ou foi muito raro na estação do limite inferior 

da ZMO (647 m). 

 

5.1.3.2 Distribuição vertical nos sedimentos das estações da transeção de Callao 

 

No período de janeiro de 2013, quase a totalidade da comunidade esteve 

acumulada no primeiro centímetro de sedimento em toda a transeção (Figura 20). Não 

houve uma diferença clara nas tendências de distribuição vertical no sedimento dos 

grupos ecológicos (calcários, aglutinantes e tectináceos) seja nos foraminíferos de talha 

pequena (63-150 μm) ou grande (˃150 μm, Figura 20). Este padrão é típico das zonas 

deficientes em oxigênio e ricas em MO devido ao estresse das frentes redox no 

sedimento (modelo-TROX, JORISSEN; DE STIGTER; WIDMARK, 1995). Segundo o 

mesmo modelo-TROX, nas zonas com maior oxigenação, mas com alimento disponível, 

os foraminíferos podem habitar microhábitats desde a interface sedimento/água até 

camadas mais profundas de sedimento. Na transeção de Callao em 2013, somente os 

foraminíferos calcários maiores (>150 μm) conseguiram ocupar intervalos profundos de 

sedimento (2-3 cm) nas estações no limite inferior da ZMO e abaixo dela (647-772 m). 

Porém, as densidades dos foraminíferos calcários da fração >150 μm foram maiores 

perto da interface sedimento/água (Figura 20). É provável que, por aproveitar os altos 

fluxos de MO, a comunidade de foraminíferos calcários apresentasse taxas altas de 

reprodução na superfície para garantir seu desenvolvimento. No entanto, os tectináceos 

também exibiram maiores densidades subsuperficiais na plataforma (70-144 m), 

especialmente na fração >150 μm (Figura 20). Os allogrômidas estiveram presentes até 

os 5 cm de sedimento onde a MO foi ligeiramente lábil na superfície, se tornando mais 

refratária com a profundidade (Figura 17). Esses resultados demostram que os 

allogrômidas (morfotipo esférico) são o grupo mais tolerante às altas concentrações de 



80 

 

 

ΣH2S e se alimentam possivelmente de MO refratária ou de biofilmes microbacterianos 

nas partículas de MO.  

 

 

Figura 20 - Distribuição vertical no sedimento dos grupos ecológicos (calcários, tectináceos e 
aglutinantes) por frações de tamanho (>63 μm, 63-150 μm, >150 μm) para a transeção de Callao durante 
2013 (M92). 

 

 

Algumas espécies calcárias apresentaram diferentes perfis no sedimento das 

estações. Como todas as espécies na zona superior da ZMO (≤410 m), Bolivina costata 
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e Epistominella obesa (410 m), se concentraram perto da interface sedimento/água 

(Figura 21). Tais perfis demostraram o caráter oportunista dessas espécies, que 

aproveitam a maior quantidade de MO na superfície. No limite inferior da ZMO (647 m) 

e fora dela (1025 m), indivíduos pequenos (63-150 μm) de Bolivina spissa exibiram um 

perfil ‘tipo D’ (máximo na superfície e mais um na subsuperficie; JORISSEN, 2002), mas 

dentro dos 2 cm. Adultos e juvenis de B. spissa apresentaram um microhábitat infaunal 

bem raso na estação de 772 m.  

 

O grupo de espécies com microhábitats mais profundos pertenceram aos 

agrupamentos D e E. Globobulimina pacifica se concentrou na superfície na estação de 

410 m. Porém, nos 647 e 772 m, G. pacifica mostrou perfis ‘tipo C1’ (uma máxima perto 

da superfície) e ‘C2’ (duas máximas subsuperficiais), respectivamente. Os adultos de 

Uvigerina peregrina mostraram um perfil ‘tipo D’ na estação de 772 m e um perfil ‘tipo 

C2’ na estação de 647 m com os juvenis concentrados na superfície. Por outro lado, 

Valvulineria inequalis se concentrou no primeiro centímetro de sedimento. Esses perfis 

são comuns em ambientes oxigenados devido ao relaxamento das frentes redox no 

sedimento (JORISSEN, 2002).  

 

Os picos de densidades em diferentes profundidades do sedimento indicam 

uma discriminação interespecífica de microhábitats (Figura 21). Na estação 

representativa do extremo oligotrófico na transeção (1025 m), a única espécie infaunal 

foi B. spissa. Nessa estação, houve um pequeno pico subsuperficial de proteínas, o que 

poderia indicar preferência de B. spissapor esta diferença de MO. Contudo, B. spissa 

apresentou um comportamento oportunista, podendo aproveitar também alimento mais 

refratário. É nessa estação profunda que apresentou domínio dos aglutinantes, 

ocupando microhábitats infaunais rasos (0-1 cm) e epifaunais (Figura 20). Nas estações 

mesotróficas (sem limitação de oxigênio nem de alimento), os microhábitats profundos 

de G. pacifica e U. peregrina podem ser explicados pela tolerância à posição mais 

profunda das frentes redox. Ambas as espécies parecem compartilhar o mesmo 

microhábitat, mas U. peregrina tendeu a se concentrar mais perto da superfície. O 

espaço livre deixado por essas espécies (1.5-2 cm) foi ocupado principalmente por 
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indivíduos de Chilostomella ovoidea e Globocassidulina subglobosa, indicando 

dissimilaridades ecológicas. 

 

 

Figura 21 - Distribuição vertical no sedimento de espécies calcárias representativas por frações de 
tamanho (63-150 μm, >150 μm) para as estações da transeção de Callao durante 2013 (M92). 
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Figura 21 – Continuação. 
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pessoal) em relação à quantidade de alimento lábil (Figura 22a,c) e a oxigenação 

(Figura 22b,d). Tanto na comunidade total (>63 μm) como na fração (>150 μm) os 

valores de A/C foram maiores nas estações de maior profundidade com baixa qualidade 

de MO (Figura 22a,c). Para altos números de aglutinantes, Caulle et al. (2015) 

consideram também a acidez d’água intersticial produto da alta reciclagem de matéria 

orgânica, fazendo com que a formação de testas calcárias demande muita energia. Em 

Callao em 2013, a alcalinidade dos sedimentos superficiais foi maior na plataforma do 

que nas estações profundas (DALE et al., 2015), explicando a maior porcentagem dos 

aglutinantes na base e embaixo da ZMO. Assim, a grande maioria de pontos da ZMO 

mostrou valores de A/C inferior a 0.1 (Figura 22b,d). 

 

Similarmente, os padrões de diversidade de foraminíferos calcários da 

comunidade total (>63 μm) e de tamanho maior (>150 μm) foram comparados também 

com as concentrações de oxigênio dissolvido (Figura 23). O índice de diversidade de 

Simpson (HS) para os calcários exibiram valores mínimos nas zonas anóxicas e com 

alta oxigenação, e valores máximos na zona subóxica, perto do limiar da ZMO (0.5 ml l-

1; Figura 23). As distribuições de ambas as frações (>63 e >150 μm) descreveram uma 

curva parabólica (Figura 23), indicando que a diversidade dos foraminíferos calcários é 

maior em ambientes subóxicos (limite inferior da ZMO) onde o alimento e o oxigênio 

não são limitantes. Esta relação foi também encontrada no Mar da Arábia (LEVIN et al., 

2001; GOODAY, 2003). As baixas diversidades estão associadas, respectivamente, à 

limitação de alimento nas zonas oligotróficas para manter várias espécies e à 

deficiência/ausência de oxigênio nas zonas eutróficas, causando eliminação de 

espécies pelo estresse ambiental. Além dos fatores limitantes ligados ao alimento e 

oxigênio, existe a relação com a macrofauna metazoária, que apresenta um claro 

aumento de densidade e de biomassa perto do limite inferior da ZMO pela combinação 

de disponibilidade de alimento e incremento de oxigênio (’efeito de borda’, LEVIN, 

2003). Esta maior abundância da macrofauna significa a presença de depredadores, 

afetando as densidades dos foraminíferos calcários nesta porção da ZMO. 
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Figura 22 - Proporção de aglutinantes / calcários (A/C) em relação à quantidade de Carbono Orgânico 
Lábil (COL) e aos níveis de oxigenação de fundo para Callao 2013 (M92, círculos pretos), Callao 1997 
(Pan3a, círculos brancos), Callao e Pisco 2009-2011 (círculos cinza, CARDICH et al., 2015) e outras 
localidades do PTSE (cruzes cinza, S. MAYOR). A-B) Dados da fração >63 μm. C-D) Dados da fração 
>150 μm. Os limites de 0.1 e 0.5 ml l-1 de oxigênio são indicados. ODAF = Oxigênio de Agua de Fundo; 
COL = Carbono Orgânico Lábil. 
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penetração de nitrato no sedimento foi reportada (Figura 16), e também fluxos 

reduzidos de carbono inorgânico dissolvido (CID) indicando baixas taxas de 

remineralização (DALE et al., 2016). Isto pode explicar parcialmente a maior presença 

de espécies. Por outro lado, a maioria de amostras da plataforma (Callao e Pisco entre 

2009 e 2011) não apresentou uma tendência clara em relação à oxigenação, mas 

sempre tiveram baixas diversidades. Isto se deve a outros fatores, como a quantidade 

de sulfeto dissolvido, episódios de oxigenação costeira ou os tapetes de Thioploca spp. 

 

Figura 23 - Índice de Diversidade de Shannon (calculado só para calcários) em relação aos níveis de 
oxigenação de fundo para M92 (círculos pretos), Pan3a (círculos brancos), Callao e Pisco 2009-2011 
(círculos cinzas, CARDICH et al., 2015) e outras localidades do PTSE (cruzes cinza, S. MAYOR). A) 
Dados >63 μm. B) Dados >150 μm. Os limites de 0.1 e 0.5 ml l-1 são indicados. ODAF = Oxigênio de 
Agua de Fundo. 
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5.2 CICLAGEM DE NITROGÊNIO DISSOLVIDO NAS ZMOs POR 

FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS: PROCESSOS E SIGNIFICADOS 

 

5.2.1 Estocagem de nitrato intracelular  

 

O conteúdo intracelular de nitrato foi medido em 31 espécies triadas em 

sedimentos de seis estações de Callao (Apêndice 8.2). Quatro espécies foram 

aglutinantes e 27 foram calcárias. Somente uma espécie aglutinante (Cyclammina 

cancellata) e uma calcária (Cancris carmenensis) tiveram medições replicadas. 

Adicionalmente, três espécies calcárias (Bolivina seminuda, Nonionella auris e 

Globobulimina sp.) tiveram medições para ambas as frações de tamanho (63-150 e 

>150 μm) em algumas estações. 

 

Segundo o conceito de Piña-Ochoa et al. (2010a), a grande maioria das 

espécies (23 espécies) neste trabalho foi considerada incorporadora de nitrato por ter 

apresentado concentrações de nitrato intracelular (icNO3
-) maior que 0,1 mM. As 

espécies incorporadoras com valores individuais mais importantes de nitrato foram as 

calcárias Buliminella tenuata, Epistominella sp., Valvulineria inequalis e a aglutinante 

Textularia sp., seguidas por Cancris carmenensis, Nonionella auris, Bolivina costata, 

Bolivina pacifica, Bolivina seminuda, Cassidulina sp. 1, Uvigerina striata, Virgulinella 

fragilis e Epistominella obesa entre outras, além das aglutinantes Bathysiphon sp., 

Reophax sp. e Cyclammina cancellata. O maior número dessas espécies corresponde 

às assembléias da plataforma e do núcleo da ZMO (Subseção 5.1) o que evidencia que 

a desnitrificação pode ser o processo metabólico apresentado pelos foraminíferos para 

se desenvolver nesse ambiente bentônico. 

 

Os valores de nitrato intracelular das espécies calcárias de Callao foram 

menores do que os valores reportados por Piña-Ochoa et al. (2010a) numa área 

próxima (14° S, 313 m de profundidade), mas estavam na mesma magnitude. Ao 

contrário das calcárias, as aglutinantes (Textularia sp. e C. cancellata) encontradas nos 

sedimentos em Callao incorporaram valores bem diferentes aos valores publicados por 
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Piña-Ochoa et al. (2010a). Enquanto Textularia sp. apresentou um valor de icNO3
- em 

uma ordem de magnitude maior, em comparação com os valores publicados por Piña-

Ochoa et al. (2010a), C. cancellata incorporou nitrato em concentrações duas ordens de 

magnitude menores. Essas diferenças podem ser explicadas pelo fato que, para Callao, 

os aglutinantes incorporadores de nitrato somente foram encontrados nos sedimentos 

entre 647-1025 m de profundidade (Apêndice 8.2). No estudo de Piña-Ochoa et al. 

(2010a) essas espécies foram achadas com nitrato intracelular no núcleo da ZMO (14° 

S, 313 m de profundidade). Estas diferenças de distribuição espacial das espécies 

aglutinantes mencionadas entre ambos os trabalhos sugere que as condições 

biogeoquímicas no núcleo da ZMO foram adequadas para o seu desenvolvimento 

durante o estudo de Piña-Ochoa et al. (2010a). O oxigênio dissolvido de fundo esteve 

dentro dos valores típicos da ZMO (O2 <1 μM); porém o nitrato dissolvido de fundo foi 

maior (NO3
- = 15-40 μM; PIÑA-OCHOA et al., 2010a, Informação Suplementar). É 

provável que aquela diferença tenha relação com a variabilidade da circulação marinha 

e massas d’água. Sendo que as espécies referidas habitam normalmente altas 

profundidades (>650 m), a sua presença em 313 m sugeriria uma intensificação das 

Águas Antárticas Intermediárias. 

 

De forma geral, os resultados obtidos sugerem que todas essas espécies 

incorporadoras utilizam o nitrato mediante a desnitrificação para gerar energia durante a 

oxidação da matéria orgânica sob a deficiência intensa de oxigênio (metabolismo 

anaeróbico). Até essa data, a taxa de desnitrificação somente foi medida diretamente 

para 11 espécies, sendo várias delas da ZMO do Peru (RISGAARD-PETERSEN et al., 

2006; PIÑA-OCHOA et al., 2010a). Este trabalho evidenciou mais espécies 

incorporadoras de nitrato na ZMO do Peru em relação ao trabalho de Piña-Ochoa et al. 

(2010a) (de 14 para 23), e mostrou diferenças intraespecíficas de concentrações de 

icNO3
-. Isto pode indicar também alterações nas taxas de desnitrificação por espécie e, 

consequentemente, para a comunidade total. Entre as espécies incorporadoras mais 

características da plataforma e do núcleo da ZMO, podemos citar B. seminuda, N. auris, 

B. tenuata, B. costata e B. pacifica (Apêndice 8.2). De forma geral, as concentrações de 

icNO3
- dessas espécies mostraram valores máximos na estação de 144 m e mínimos 
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na estação de 70 m. Não houve dissimilaridades fortes entre os indivíduos de distinto 

tamanho (63-150 e ˃150 μm) dessas espécies indicando que o processo de 

incorporação de nitrato não depende da idade dos indivíduos. 

.  

A soma dos valores de nitrato intracelular de todas as espécies de foraminíferos 

analisadas (inventário de nitrato intracelular, icNO3
-) foi menor a 2,4 mmol m-2 na 

plataforma, alcançando a valores até quatro vezes maiores no núcleo da ZMO (8,8-10,3 

mmol m-2, Figura 24). Já na estação de 410 m, a soma diminuiu novamente. A razão 

entre os valores totais dos foraminíferos em relação aos valores de nitrato na água 

intersticial (icNO3
-/ aiNO3

-) indicou que os foraminíferos armazenaram até 122 vezes o 

valor de nitrato ambiental no núcleo da ZMO (Figura 24) superando os valores da 

proporção encontrados em outras ZMOs associadas à ressurgência costeira como 

Califórnia (PROKOPENKO et al., 2011) e outra área da ZMO de Peru (11° S; GLOCK et 

al., 2013). Finalmente, os resultados da plataforma, núcleo da ZMO e 410 m durante 

2013 são comparáveis aos valores apresentados por Kamp et al. (2016) para 

foraminíferos e/ou diatomáceas em outras zonas com deficiência de oxigênio. 

 

Além dos foraminíferos, o nitrato é também incorporado intracelularmente por 

outros organismos bentônicos na ZMO, como a bactéria filamentosa gigante Thioploca 

spp. Comparando os valores das duas comunidades, se observou que tanto os 

foraminíferos como Thioploca spp. tiveram capacidade de incorporação similar na 

plataforma (M. LARSEN, comentário pessoal e Figura 24). Diferente dos foraminíferos, 

que usam o nitrato via a desnitrificação, Thioploca spp. recicla o nitrato oxidando o 

sulfeto ambiental via o processo de redução de nitrato para amônio (DNRA) e foi 

abundante nos sedimentos da plataforma em 2013 (DALE et al., 2016; SOMMER et al., 

2016). Já no núcleo da ZMO, onde a taxa de desnitrificação bentônica (Dn) foi mais 

intensa (DALE et al., 2016), a incorporação de nitrato dos foraminíferos foi mais 

importante do que a de Thioploca spp. e foi explicada principalmente por duas 

espécies: Bolivina seminuda e Cancris carmenensis. Isto revela a importância dessas 

espécies no papel do ciclo biogeoquímico de nitrogênio nesse ambiente. Porém, as 

maiores densidades de B. seminuda no núcleo da ZMO indicam que esta espécie 
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representa o principal depósito biológico de nitrato dissolvido nesses sedimentos e um 

ator principal na desnitrificação bentônica na ZMO. 

 

 

 

Figura 24 - Inventários de nitrato intracelular (icNO3
-) em duas réplicas de foraminíferos bentônicos e de 

Thioploca spp. e proporções de icNO3
- dos foraminíferos com o inventário de nitrato na água intersticial 

para a transeção M92 de Callao em 2013. 
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reduzidos com o máximo na interface sedimento/água (DALE et al., 2016) estando 
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intracelulares para os foraminíferos e Thioploca spp. na estação mais costeira (70 m) 

estiveram provavelmente relacionadas à variabilidade das ondas costeiras equatoriais 

com direção ao polo Sul, as quais fornecem nitrato dissolvido ao ambiente 

(GUTIÉRREZ et al., 2008) e que podem ter acontecido no passado recente. 

 

 

Figura 25 - Perfis verticais do nitrato intracelular para foraminíferos bentônicos e para Thioploca spp. 
(icNO3

-) e das concentrações de nitrato dissolvido d’água intersticial para seis estacoes (A-F: 70, 144, 
243, 650, 772 e 1025 m) da transeção M92 de Callao em 2013. Thioploca spp. esteve presente nas 
estações da plataforma e do centro da ZMO (A-C). Na estação mais rasa (A, 70 m) o nitrato não foi 
detectado e se apresenta a concentração de sulfeto intersticial no seu lugar. Nas estações B-F, o sulfeto 
não foi detectado. 
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Fora da ZMO, nas estações profundas (647-1025 m), os valores de nitrato 

intracelular indicam que os foraminíferos continuam a incorporar nitrato mesmo em 

ambientes com oxigênio disponível. Aqui, o processo de incorporação foi bem menor ao 

processo na ZMO, mas evidencia que as espécies incorporadoras precisam do nitrato 

na procura de alimento em zonas anóxicas nas camadas mais profundas do sedimento 

(Figura 25d-f) como indicado por Piña-Ochoa et al. (2010b). Neste trabalho, os autores 

mostraram que os perfis de nitrato intracelular podem ser explicados pela presença de 

espécies infaunais (e.g. dos gêneros Globobulimina, Uvigerina) as quais conseguem o 

nitrato dissolvido pela extensão dos granoreticulópodes para a zona com maior nitrato 

dissolvido disponível (PIÑA-OCHOA et al., 2010b), que usualmente é a interface 

sedimento/água. 

 

Os altos números de icNO3
- na ZMO de Callao foram devidos, em grande parte, 

às abundantes concentrações de indivíduos dominantes de espécies coletoras de 

nitrato (ex. B. seminuda). Estes inventários evidenciaram que a alta diversificação na 

coleta e na estocagem de nitrato pela comunidade representa a adaptação primordial 

contra as condições redutoras extremas (ex. sedimentos da ZMO). 

 

5.2.2 Comparação temporal de desnitrificação de foraminíferos 

 

A desnitrificação realizada pelos foraminíferos (Dnf) é estimada a partir da 

abundância dos indivíduos vivos in situ e das taxas de desnitrificação calculadas para 

algumas espécies em laboratório (somente 11 espécies publicadas; PIÑA-OCHOA et 

al., 2010a; BERNHARD et al., 2012). Ao contrário, a desnitrificação bentônica total (Dn) 

é calculada a partir dos perfis de nitrato intersticial ou da distribuição de 15N-NO3. Estas 

diferenças metodológicas fazem com que as estimativas apresentem uma alta incerteza 

(KAMP et al, 2016).  

 

A avaliação do papel dos foraminíferos na desnitrificação bentônica total (Dn) 

foi realizada por Glock et al. (2013) numa transeção aos 11° S durante o Cruzeiro 

Meteor Leg 77 (M77). Os autores calcularam as taxas de Dn realizada por foraminíferos 
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(Dnf) a partir das abundâncias e as taxas medidas espécies em cultivo por Piña-Ochoa 

et al. (2010a). As taxas usadas neste cálculo correspondem ao fluxo de nitrato 

respirado pelos foraminíferos medido com microssondas. Os autores encontraram 

valores altos de Dnf na plataforma interna em relação à plataforma externa, indicando 

que os foraminíferos contribuíram entre 50 e 90 % da Dn, principalmente na plataforma 

interna. Nesse estudo, as taxas de Dn foram de 0,35 mmol N m-2 d-1 na plataforma 

interna, chegando ao máximo no núcleo da ZMO (1,83-1,90 mmol N m-2 d-1), e 

diminuindo nas estações mais profundas (≤ 0,55 mmol N m-2 d-1, BOHLEN et al., 2011). 

A desnitrificação realizada pelos foraminíferos (Dnf) exibiu a mesma tendência da Dn 

(GLOCK et al. (2013). 

 

Seguindo a metodologia de Glock et al. (2013), nessa tese as taxas calculadas 

de Dnf foram entre seis a onze vezes maiores nas estações da plataforma e no núcleo 

da ZMO do que as taxas nas estações entre 410-1025 m (4,89-7,41 mmol N m-2 d-1, 

Figura 26). A Dn total foi medida pelo método de incubação in situ por 28 h e inclui além 

da Dnf, a desnitrificação microbacteriana (DALE et al., 2015, SOMMER et al., 2016). As 

taxas de Dn total estiveram entre 0-0,55 mmol m-2 d-1 para a transeção M92 de Callao, 

sendo que a plataforma externa exibiu as maiores taxas. Porém, os valores estimados 

da Dnf foram mais altos que a Dn total na plataforma e no centro da ZMO (70-243 m). 

Também, a partir de modelagem biogeoquímica, Dale et al. (2016) calcularam as taxas 

de desnitrificação para Callao em 2013. Nesse estudo, a Dnf modelada ocorreu 

somente nas estações entre 300-400 m, representando entre 62-90% da Dn total. Isto 

significou uma incongruência devido ao fato que Dnf nulas não podem explicar as altas 

densidades de foraminíferos exibidas na plataforma anóxica. A grande diferença entre 

ambas as abordagens (a estimativa a partir da abundância e o modelo biogeoquímico) 

evidencia viés importantes. 

 

Os valores calculados de Dnf da ZMO de Callao ultrapassaram amplamente os 

valores de 2008 (GLOCK et al., 2013) e de outras zonas deficientes em oxigênio (0,1-

1,5 mmol m-2 d-1; KAMP et al., 2016). A comparação entre este trabalho com aquele 

publicado por Glock et al. (2013) indicou que os valores da Dnf da plataforma e núcleo 
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da ZMO foram bem superiores em 2013 (neste trabalho) do que em 2008 (GLOCK et 

al., 2013) (Figura 26). A diferença das Dnf é resultado direto das densidades superiores 

em uma ordem de magnitude em Callao durante 2013. Uma hipótese que pode explicar 

essa diferença de densidades é a variabilidade da produção exportada durante o 

período produtivo do ano (verão austral). Em 2008, o perfil da produtividade durante o 

verão mostra uma variabilidade com amplitude maior do que no verão de 2013, quando 

a tendência ao aumento foi constante (DALE et al., 2016, Informação Suplementar). O 

maior fluxo orgânico exportado em 2013 também gerou uma alta abundância de 

espécies oportunistas e desnitrificadoras como B. seminuda, que aproveitaram a alta 

disponibilidade de alimento e deficiência de oxigênio para se desenvolver. 

Adicionalmente, o aumento permanente da produtividade em 2013 e, 

consequentemente, da produção exportada manteve uma remineralizacão contínua da 

matéria orgânica, consumindo oxigênio no fundo e assim incrementando em média os 

valores da Dnf. Ao contrário, em 2008, é possível que a grande variabilidade da 

produção exportada não manteve no fundo uma remineralizacão continua e então 

menores taxas médias de Dnf.  

 

Devido a estimação de Dnf estar baseada em medições únicas e fixas para 11 

espécies (PIÑA-OCHOA et al., 2010a; KAMP et al., 2016), este método depende 

primordialmente da abundância da comunidade (GLOCK et al., 2013). Como foi dito, 

em Callao em 2013 (M92), os foraminíferos calcários foram altamente abundantes na 

ZMO, o que levou às taxas superiores de Dnf (Figura 26). Apesar de realizar uma 

abordagem muito conservativa (usando só as taxas de Dnf publicadas para espécies 

presentes na comunidade) a Figura 26 não mudou significativamente (não mostrado). 

Uma abordagem adicional pode ser feita a partir da relação biovolume-Dnf. Segundo 

Kamp et al. (2016) existe uma conexão entre o volume celular (mm3, biovolume) e as 

taxas de desnitrificação, indicando maiores taxas para espécies de tamanho maior, 

similar à relação exibida entre as taxas de respiração de oxigênio (GESLIN et al., 2011). 

Porém, os dados são ainda poucos para estabelecer uma relação significativa. A partir 

das taxas publicadas e os biovolumes específicos (PIÑA-OCHOA et al., 2010a) se 
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encontrou que a Dnf esteve em função das dimensões morfológicas das espécies 

através da seguinte equação: 

 

log(𝐷𝑛𝑓) = 0.2813 ∗ log(𝑉) + 2.6604 

 

Onde Dnf é a taxa de desnitrificação dos foraminíferos (mmol m-2 d-1) e V, o 

biovolume médio (mm3). A pesar da relação não ser significativamente robusta (r2 = 

0,45), a lógica por trás dela pode ser aceita: em ambientes bentônicos deficientes de 

oxigênio, as espécies coletoras de nitrato com um maior volume celular precisam 

armazenar e respirar quantidades altas de nitrato. Deste modo, os biovolumes foram 

convertidos em Dnf específicas para estimar a Dnf total usando as densidades. Não 

obstante, o biovolume intraespecífico não variou significativamente ao longo da 

transeção (Apêndice 8.2), não havendo diferenças na Dnf calculada. Contudo, os 

valores de Dnf na plataforma e no centro da ZMO foram menores do que do primeiro 

método, mas ainda bem superiores aos valores de Dn do modelo numérico de Dale et 

al. (2016). 

 

Outro viés pode ser a subestimação da Dn total estimada a partir do modelo de 

Dale et al. (2016). Este modelo mede somente o resultado da emissão completa 

gerando N2 (desnitrificação completa), ignorando a desnitrificação incompleta do nitrato 

gerando N2O. Piña-Ochoa et al. (2010a) determinaram que quatro espécies que 

dominam as assembléias encontradas nos sedimentos da ZMO do Peru (Bolivina 

seminuda, Bolivina plicata, Stainforthia sp. e Valvulineria cf. laevigata) apresentaram um 

metabolismo incompleto no processo de desnitrificação. Essas espécies não 

apresentam a enzima N2O-reductase, o que impede a realização de desnitrificação 

canônica completa (NO3
−  NO2

−  NO  N2O  N2), mas sim uma incompleta 

gerando N2O como produto final. Nos cálculos de modelagem biogeoquímica (DALE et 

al., 2016), este aspecto importante não foi considerado; assim a desnitrificação entre 

70-243 m pode ter sido subestimada. 
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Figura 26 - Taxas de desnitrificação bentônica realizada pelos foraminíferos para as transeções M92 (12° 
S) em 2013 e M77 (11° S) em 2008. 

 

 

Por último, sendo a desnitrificação considerada um processo metabólico 

secundário, dependendo da disponibilidade de oxigênio que favorece o processo 

principal que é a respiração aeróbica, é provável que as taxas de Dnf sejam mais 

flexíveis e, que durante o período de amostragem de 2013, os valores reais tenham 

sido sobrestimados. Hϕgslund et al. (2008) determinaram na ZMO do Chile que a 

espécie Nonionella cf. stella realizou a respiração de oxigênio e nitrato ainda em 

deficiência do primeiro aceptor de elétrons. Porém, a respiração de oxigênio de N. cf. 

stella foi duas magnitudes menores do que a respiração de espécies similares em 

ambientes oxigenados (HΦGSLUND et al., 2008). Isto pode significar que na plataforma 

de Callao, durante 2013, os foraminíferos respiraram os traços de oxigênio e também o 

nitrato com taxas de Dnf inferiores, produzindo N2O. Medidas de concentrações e fluxos 

de N2O nos sedimentos e nos foraminíferos in situ são necessários para avaliar o papel 

de uma maneira mais precisa desta comunidade na desnitrificação e na geração de 

gases estufa. 
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5.3 VARIABILIDADE INTERANUAL DAS ESPÉCIES INDICADORAS NA 

PLATAFORMA CONTINENTAL 

 

5.3.1 Variabilidade ambiental no período 2008-2016 frente a Callao 

 

Para entender melhor os fatores oceanográficos físicos e bioquímicos que 

controlam o a composição e o habitat do bentos e suas variabilidades temporais na 

área de estudo (Callao), comparamos séries de tempo de oxigenação e produtividade 

com os dados das assembléias de foraminíferos. 

 

A altura dinâmica é um indicador direto da variabilidade das ondas costeiras 

capturadas (OCC). A origem das OCC está associada às ondas Kelvin, mas o processo 

de permanência dessas ondas está provavelmente ligado às mudanças no padrão da 

circulação atmosférico-oceânica (GUTIERREZ et al., 2008). Na maioria dos casos, 

essas ondas transportam massas d’água ricas em oxigênio e nitrato dissolvidos desde o 

equador até a plataforma do Peru central. Gutierrez et al. (2008) encontraram uma 

correlação entre a altura dinâmica do mar no Equador (em 95° O) e altura dinâmica do 

mar na costa de Callao (12° S, 77.4° O) com uma desfasagem de um mês. Isto indica 

que as OCCs demoram um mês em chegar do Equador ao Peru central, oxigenando a 

coluna d’água e afetando a variabilidade do subsistema bentônico. Dependendo do 

tempo de residência e intensidade das OCCs na plataforma do Peru central, as 

condições biogeoquímicas da coluna d’água e da interface sedimento/água podem ser 

alteradas e consequentemente a ZMO. A frequência das OCC entre 1993 e 2006 

mostrou uma variabilidade interanual (GUTIERREZ et al., 2008). Além das OCCs, que 

geram uma ventilação da coluna d’água, existem outros eventos físicos de oxigenação 

cujos processos não são ainda conhecidos.  

 

Além da frequência das OCCs como indicador de oxigenação, foi usada a 

produção primaria local (cl-a, mg m-3) determinada a partir de imagens satelitais (Figura 

27). A distribuição das concentrações da cl-a de 2008 a 2016 medidas através dos 

dados de satélite mostrou que a produtividade apresentou uma variabilidade sazonal 
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bem marcada (~185 dias), com os picos de produção durante o verão austral (Figura 

27). Durante os eventos EN os níveis de cl-a apresentaram anomalias negativas, 

enquanto durante os eventos LN o efeito positivo esperado não foi sempre encontrado, 

provavelmente pelo fato de que as concentrações subsuperficiais de clorofila-a não 

foram evidenciadas ou foram mascaradas pelas imagens satelitais. 

 

 

Figura 27 - Series temporais de indicadores de oxigenação e produtividade em frente de Callao: A) altura 
dinâmica em 95° W para o equador e outras latitudes (2, 5 e 8° S); e B) concentração de clorofila-a 
derivada de imagens de satélite (MODIS). As línhas pontilhadas vermelhas indicam as datas de 
amostragem. As áreas amarelas indicam o evento El Niño e as áreas azuis indicam o evento La Niña. A 
direita, periodogramas simples indicando a frequência dos dados em dias. 
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5.3.2 Mudança temporal das abundâncias de foraminíferos 

 

Na Figura 28, é mostrada a variação temporal das abundâncias totais de 

foraminíferos de 2009 até 2016. A frequência da amostragem permitiu definir dois 

períodos: o período de 2009-2013, que conteve oito campanhas separadas por 4-12 

meses; e o período 2014-2016, com dez campanhas com uma melhor resolução de 

amostragem (cada 2-5 meses). O primeiro e segundo períodos permitiram avaliar a 

variabilidade interanual e intranual (sazonal), respectivamente, sendo que no segundo 

período se exibiu o evento El Niño 2015/2016. 

 

Grandes diferenças foram observadas para os grupos ecológicos de 

foraminíferos em relação ao evento El Niño 15/16 (Figura 28). A abundância relativa 

dos tectináceos na plataforma foi maior na média entre 2009-2013 e antes do EN 15/16 

do que durante o EN 15/16, quando esse grupo quase desapareceu. Entretanto, a 

abundância dos aglutinantes foi menor entre 2009-2013, e aumentou durante o EN 

15/16 na estação da plataforma externa. A variabilidade da abundância dos 

aglutinantes e tectináceos na plataforma em frente a Callao pode ser explicada pela 

mudança das condições de oxigenação nos sedimentos. Os tectináceos apresentam 

adaptações simbióticas que lhes permitem se desenvolver em ambientes sulfídricos 

(BERNHARD et al., 2012) e são tipicamente encontrados nas estações costeiras da 

plataforma central do Peru (CARDICH et al., 2015), especialmente um morfotipo 

esférico que domina (>90%) a composição do grupo (Subseção 5.1). Por outro lado, os 

aglutinantes são classicamente relacionados a ambientes oxigenados o que explica a 

sua abundância durante o EN 15/16. Porém, espécies aglutinantes tolerantes à 

deficiência de oxigênio (e.g. Bathysiphon sp.) podem ser abundantes nas ZMO 

(Subseção 5.1, GOODAY et al., 2000). Justamente, Bathysiphon sp. dominou o grupo 

de aglutinantes em janeiro de 2013, quando a abundância de aglutinantes apresentou 

um pico máximo. Já, durante EN 15/16, outras espécies como Reophax sp. e Textularia 

sp. apareceram na plataforma externa. 
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Figura 28 - Densidades totais (ind. 50 cm-2, 0-5 cm) dos grupos ecológicos de foraminíferos bentônicos: 
A) tectináceos, B) aglutinantes, e C) calcários, em vários períodos de amostragem em Callao entre 2009 
e 2016. Código de amostra: (ano mês), exemplo: abril de 2009 = 0904. No topo da figura, se apresentam 
as anomalias dos indicadores de oxigenação e produtividade da Figura 27.  
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Os foraminíferos calcários dominaram claramente ao largo da plataforma 

(Figura 28), apresentando picos de densidades associados, na sua maioria, aos picos 

de produtividade (Figura 27, 28). Esse grupo esteve dominado pelas espécies calcárias 

das assembléias A1 e A2 definidas na Subseção 5.1, associadas às condições 

sulfídricas e postóxicas, respectivamente. As espécies da assembléia A1 (Bolivina 

costata e Nonionella auris) estiveram praticamente confinadas à plataforma interna 

(estação E2), enquanto que as espécies da A2 (Bolivina seminuda, Buliminella tenuata 

e Buliminella elegantissima) dominaram a plataforma externa, mas conseguiram habitar 

a plataforma interna entre 2009-2013 (Figura 29). As três espécies da assembléia A2 

apresentaram distribuições similares em todo o período. Por outro lado, as espécies da 

A1 mostraram distribuições distintas. Bolivina costata e Nonionella auris se distribuíram 

até a plataforma externa em janeiro de 2013, quando ambas exibiram a maior 

densidade. Virgulinella fragilis apresentou densidades baixas em todo o período de 

estudo (2009-2016), com exceção de abril de 2014. Estas três últimas espécies 

manifestaram tendências distintas na escala bimensal. A contribuição das três espécies 

pareceu constante até os inicios do evento EN 15/16, quando B. costata se diferenciou 

das outras. Bolivina costata continuou dominando a plataforma interna durante o evento 

EN 15/16 inteiro. A produtividade diminuiu ligeiramente durante esse período, mas o 

fluxo orgânico foi o suficiente para sustentar a dominância da espécie, que apresenta o 

caráter oportunista da família Bolivinidae e a sua ecologia plástica para mudanças 

ambientais. Por outro lado, N. auris e V. fragilis não toleraram a oxigenação do 

ambiente e nem a presença associada de matéria orgânica de menor qualidade 

(Subseção 5.1). 
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Figura 29 - Densidades totais (ind. 50 cm-2, 0-5 cm) das seis espécies mais importantes de foraminíferos 
bentônicos na plataforma interna (~90 m) e externa (~180 m) de Callao entre 2009 e 2016. Código de 
amostra: (ano mês), exemplo: abril de 2009 = 0904. No topo da figura, se apresentam as anomalias dos 
indicadores de oxigenação e produtividade da Figura 27. 

 

 

As desigualdades entre as quatro espécies mais abundantes (B. seminuda, B. 

tenuata, B. costata e N. auris) foram confirmadas e/ou reveladas através dos sinais 
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isotópicos da calcita das testas (δ13C; Figura 30) em relação ao sinal isotópico 

ambiental. O δ13C dos foraminíferos bentônicos deve refletir o sinal médio do carbono 

inorgânico dissolvido (CID) na água intersticial das camadas sedimentares que a 

espécie habitou durante sua vida. As amostras para isótopos foram coletadas nas 

campanhas de 2009-2011, mas o sinal de δ13C não podia ser medido nas águas 

intersticiais. Então os sinais dos foraminíferos foram comparados com o sinal estimado 

d’água de fundo. Os valores isotópicos na água de fundo (δ13CCID) foram calculados 

seguindo a relação estimada por Kroopnick (1985) (apud BASAK et al., 2009): 

 

δ13𝐶𝐴𝐹 = 1.5 − 0.0075 ∗ 𝑈𝐴𝑂 

 

Onde δ13CAF é o sinal isotópico do CID na água de fundo e UAO é o uso 

aparente de oxigênio (UAO = saturação de oxigênio dissolvido – concentrações 

medidas de oxigênio).  

 

Os valores dos sinais isotópicos de foraminíferos se encontram na Tabela 7 e 

mostram que o δ13C de cada espécie foi quase homogêneo com a profundidade de 

sedimento, em cada estação. A relação do δ13C de cada espécie com o δ13C d’água de 

fundo (Δδ13C) é apresentada na Figura 30. Assim, os Bolivinidae mostraram um sinal 

bem parecido entre si e próximos ao equilíbrio com o sinal d’água de fundo, 

independentemente das condições redox. Isto demostrou que B. costata e B. seminuda 

habitam a maioria da sua vida na interface sedimento/água para aproveitarem o 

alimento fresco recentemente sedimentado. Já para N. auris, o sinal mais enriquecido 

em 12C indicou a preferência por um micro-hábitat mais redutor. Este fato respaldou a 

sua ausência durante EN 15/16, quando a oxigenação dominou a plataforma. O sinal de 

B. tenuata permaneceu pouco claro devido ao baixo número de amostras. Porém, o 

sinal indicou também um micro-hábitat redutor posicionado entre os Bolivinidae e N. 

auris. Na subseção 5.1, foi proposto como um indicador da condição LN a espécie B. 

tenuata, devido à associação do aumento da sua densidade e distribuição (até o centro 

da ZMO, ~250 m) com o crescimento da concentração da matéria orgânica lábil. Porém, 

em condições normais, essa espécie é abundante, principalmente, na plataforma 
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externa (CARDICH et al., 2012). Estas variações ambientais de condições redox e dos 

diferentes tipos de alimento disponível podem explicar a amplitude mostrada do seu 

sinal isotópico, que na média é redutora (Figura 30). Esta relação deve, contudo, ser 

investigada mais ao fundo. 

 

Tabela 7 - Sinais isotópicos de C da calcita de foraminíferos bentônicos em 
estações da de Callao e Pisco em 2010 e da transeção de Callao em 2013 
 

Espécie 
Intervalo de 
sedimento 

(cm) 

δ13C 
(‰, vs VPDB) 

Número de 
indivíduos por 

amostra 

δ13CCID 
(‰, vs VPDB) 

E1 (45 m) água de fundo 
 

 -0,253 

Bolivina seminuda 1 ,0 - 1 ,5 -1 ,76 16  

Nonionella auris 0 ,0 - 0 ,5 -3 ,37 46  

Nonionella auris 0 ,5 - 1 ,0 -3 ,52 40  

Nonionella auris 1 ,0 - 1 ,5 -2 ,94 47  

Nonionella auris 1 ,5 - 2 ,0 -3 ,07 45  

Nonionella auris 0 ,0 - 0 ,5 -3 ,11 29  

Nonionella auris 0 ,5 - 1 ,0 -2 ,61 40  

Nonionella auris 1 ,0 - 1 ,5 -2 ,68 44  

Nonionella auris 1 ,5 - 2 ,0 -2 ,76 25  

Bolivina costata 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,45 44  

Bolivina costata 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,59 44  

Bolivina costata 1 ,0 - 1 ,5 -1 ,27 45  

Bolivina costata 1 ,5 - 2 ,0 -1 ,31 44  

Bolivina costata 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,25 26  

Bolivina costata 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,33 18  

Bolivina costata 1 ,0 - 1 ,5 -1 ,23 13  

Bolivina costata 1 ,5 - 2 ,0 -1 ,14 10  

Buliminella tenuata 0 ,5 - 1 ,0 -3 ,03 32  

Buliminella tenuata 1 ,0 - 1 ,5 -3 ,31 30  

E2 (94 m) água de fundo 
 

 -0,260 

Bolivina seminuda 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,34 42  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,30 20  

Bolivina seminuda 1 ,5 - 2 ,0 -1 ,33 43  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,34 32  

Nonionella auris 1 ,5 - 2 ,0 -3 ,45 31  

Nonionella auris 0 ,0 - 0 ,5 -2 ,23 35  

Nonionella auris 0 ,5 - 1 ,0 -2 ,28 24  

Bolivina costata 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,82 39  
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Bolivina costata 1 ,5 - 2 ,0 -1 ,20 33  

Bolivina costata 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,17 15  

Bolivina costata 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,17 32  

E5 (178 m) água de fundo 
 

 -0,274 

Bolivina seminuda 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,20 35  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,21 40  

Bolivina seminuda 1 ,0 - 1 ,5 -1 ,15 40  

Bolivina seminuda 1 ,5 - 2 ,0 -1 ,14 39  

Bolivina seminuda 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,24 41  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,02 44  

Bolivina seminuda 1 ,0 - 1 ,5 -1 ,34 41  

Bolivina seminuda 1 ,5 - 2 ,0 -1 ,30 51  

Bolivina costata 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,04 26  

Buliminella tenuata 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,58 60  

Buliminella tenuata 1 ,5 - 2 ,0 -1 ,62 46  

E12 (180 m) água de fundo 
 

 -0,288 

Bolivina seminuda 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,33 11  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,55 29  

Bolivina seminuda 1 ,0 - 1 ,5 -1 ,38 34  

Bolivina seminuda 1 ,5 - 2 ,0 -1 ,10 23  

Bolivina seminuda 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,33 17  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1 ,0 -2 ,05 14  

Bolivina costata 0 ,0 - 0 ,5 -1 ,04 30  

Bolivina costata 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,03 23  

M1 (70 m) água de fundo   -0,313 

Bolivina seminuda 0,0 - 0 ,5 -2 ,01 30  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1,0 -2 ,27 30  

Bolivina seminuda 0,0 - 0 ,5 -2 ,44 30  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1,0 -2 ,38 30  

Nonionella auris 0,0 - 0 ,5 -3 ,52 30  

Nonionella auris 0 ,5 - 1,0 -3 ,37 30  

Nonionella auris 0,0 - 0 ,5 -4 ,38 30  

Nonionella auris 0 ,5 - 1,0 -4 ,57 30  

Bolivina costata 0,0 - 0 ,5 -1 ,45 35  

Bolivina costata 0 ,5 - 1,0 -1 ,34 35  

M2 (144 m) água de fundo   -0,336 

Bolivina seminuda 0,0 - 0 ,5 -1 ,04 35  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1,0 -0 ,98 36  

Bolivina seminuda 0,0 - 0 ,5 -0 ,95 30  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1,0 -1 ,02 30  
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Nonionella auris 0,0 - 0 ,5 -1 ,66 30  

Nonionella auris 0 ,5 - 1,0 -1 ,59 32  

Nonionella auris 0,0 - 0 ,5 -1 ,59 30  

Nonionella auris 0 ,5 - 1,0 -1 ,25 25  

Buliminella tenuata 0 ,5 - 1,0 -1 ,25 60  

Bolivina costata 0,0 - 0 ,5 -1 ,14 36  

Bolivina costata 0 ,5 - 1,0 -1 ,19 35  

M3 (243 m) água de fundo   -0,390 

Bolivina seminuda 0,0 - 0 ,5 -1 ,18 35  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1,0 -1 ,10 36  

Bolivina seminuda 1,0 - 1 ,5 -1 ,24 35  

Bolivina seminuda 0,0 - 0 ,5 -1 ,20 32  

Bolivina seminuda 0 ,5 - 1,0 -1 ,09 32  

Buliminella tenuata 0,0 - 0 ,5 0 ,58 55  

Buliminella tenuata 0 ,5 - 1,0 -1 ,59 55  

 

 

Figura 30 – Diferencia entre o sinal isotópico de C na calcita da testa de espécies dominantes nas 
condições sulfídricas (B. costata e N. auris) e postóxicas (B. seminuda e B. tenuata) e o sinal isotópico de 
C estável na água de fundo (Δδ13C). n = número de amostras por espécie. 
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5.3.3 Frequência, intensidade e duração das plumas de sulfeto e o efeito sobre a 

comunidade de foraminíferos 

 

Recentemente, foi demonstrada a importância da presença de plumas de 

sulfeto livre (ΣH2S) sobre os processos biogeoquímicos na plataforma continental 

interna entre Callao e Pisco (SCHUNK et al., 2013). Além disso, os autores 

determinaram a pluma mais volumosa reportada até a atualidade em águas oceânicas 

(~440 km3). A origem das plumas de sulfeto localiza-se nos sedimentos e se deve ao 

alto fluxo orgânico que fomenta a deficiência de oxigênio e por tanto altas taxas de 

redução de sulfato. Os altos fluxos orgânicos, por sua vez, podem ser gerados pelo 

estado LN, o que favorece a produtividade, ou por blooms fitoplanctônicos de marés 

vermelhas impulsionadas pela estratificação térmica costeira favorecida por sua vez 

pelo relaxamento dos ventos (GUTIERREZ et al., 2008). 

 

A variabilidade interanual das plumas foi investigada por Ohde e Mohrholz 

(2011) na costa de Namíbia usando sensoriamento remoto. A frequência e a 

intensidade das plumas foram associadas aos baixos teores de oxigênio de fundo e a 

presença de massas de água deficientes de oxigênio, incluindo a dinâmica local. 

Porém, os autores não conseguiram reproduzir os impactos reais devido à falta de 

medidas in situ (OHDE; MOHRHOLZ, 2011). Assim, neste trabalho a ocorrência e 

frequência das plumas de sulfeto em Callao foram comparadas com a variabilidade da 

altura dinâmica do mar (indicador de eventos de oxigenação, Figura 31), a anomalia de 

produtividade primaria (Figura 31) e com os valores de ΣH2S na água intersticial dos 

sedimentos (Tabela 8) em três períodos de amostragem (verão/outono austral de 2009, 

2010 e 2011). A composição da cor-RGB (cor quase-verdadeira) das descolorações 

(padrões de pixels) observadas nas plumas de sulfeto de Peru corresponderam com a 

cor-RGB das descolorações da Namíbia (T. OHDE, comunicação pessoal; OHDE et al., 

2007; OHDE, 2009) confirmando que os dois tipos de descolorações eram de origem 

sulfídrico.  
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Figura 31 – Acercamento das séries temporais de indicadores de oxigenação e produtividade em frente 
de Callao mostradas na Figura 27 para o período 2009-2013: A) altura dinâmica em 95° W para o 
equador e outras latitudes (2, 5, 8° S); e B) anomalias das concentrações de clorofila-a derivada de 
imagens satelitais (MODIS). As áreas sombreadas (A-C) indicam os períodos com dados de foraminíferos 
e inventários de ΣH2S intersticial. As linhas pontilhadas vermelhas indicam as datas de amostragem para 
foraminíferos. 

 

 

A alta presença de nuvens apresentou um obstáculo na análise das plumas de 

sulfeto, particularmente em 2010 (Figura 32). Porém, foram obtidas imagens limpas nas 

semanas anteriores nas datas de amostragens. As plumas se desenvolveram 

normalmente na zona costeira de Callao e Pisco, nas baias de Callao e Paracas, 

A B C
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respectivamente, e se estenderam para a plataforma interna (Apêndice 9.3). Os 

eventos de plumas de sulfeto em Callao duraram entre 1-10 dias, em geral, chegando a 

2-3 semanas em alguns casos (Tabela 9), e com um espaçamento máximo de uma 

semana entre os eventos (Figura 32). A frequência de plumas foi quase três vezes 

maior em 2009 do que em 2010 (Tabela 9). Esta diferença aconteceu, primordialmente, 

pelo estado de oxigenação do fundo: em 2010 aconteceu um evento EN moderado, o 

que impediu o desenvolvimento de condições sulfídricas. Mesmo com o set de 2011 

incompleto, houve um maior número de plumas do que em 2010 até fevereiro, 

indicando que o período de 2011 poderia ser similar ao período de 2009. A correlação 

entre a anomalia de cl-a e o número de plumas evidenciou que a origem delas esteve 

relacionada à produtividade. O alto fluxo orgânico exportado para o fundo e sua 

remineralização usa o oxigênio e o nitrato dissolvidos, fazendo com que nos 

sedimentos anóxicos domine a redução de sulfato, apresentando altos fluxos de ΣH2S 

desde os sedimentos para a coluna d’água (DALE et al., 2016). Durante o período de 

2010, as poucas plumas poderiam estar associadas às florações algais de marés 

vermelhas, que são favorecidas pelo relaxamento da ressurgência e pela estratificação 

(GUTIERREZ et al., 2008). 

 

Tabela 8 - Inventários de ΣH2S (μM) na plataforma de Callao para as datas de 
amostragem em 2009, 2010 e 2011 nos periodos indicados na Figura 31 pelas 
áreas azuis (A-C). Intensidade do cheiro de sulfeto (leve:+, médio: ++, intenso: 
+++) 

  ΣH2S (0-2 cm) ΣH2S (0-5 cm) 
  E1 E2 E5 E1 E2 E5 

Data Réplica 45 m 94 m 175 m 45 m 94 m 175 m 

20/04/2009 
 

1 
2 

+++ 
382.6 
287.1 

0.0 
2.1 

+++ 
1802.2 
599.1 

2.9 
2.1 

27/04/2010 
 

1 
2 

10.1 
20.5 

19.0 
16.8 

241.7 
26.8 

+ 
56.8 
20.7 

515.1 
74.3 

20/04/2011 
 

1 
2 

248.1 
588.9 

13.8 
42.2 

0.0 
10.6 

1475.9 
1679.9 

84.5 
102.1 

2.0 
28.1 
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Figura 32 – Ocorrência de plumas de sulfeto na zona da plataforma interna em frente de Callao e Pisco 
para os períodos indicados pelas áreas azuis na Figura 31 (A: dezembro 2008-abril 2009, B: dezembro 
2009-abril 2010 e C: dezembro 2010-fevereiro 2011) a partir de imagens do sensor MODIS dos sateltes 
Terra e Aqua. São graficadas a presença (amarelo) e ausência (branco) de plumas de sulfeto e a 
nebulosidade (azul) na superfície oceânica na plataforma de Callao e Pisco. Note-se a correspondência 
entre ambos os satélites. A linha pontilhada vermelha indica a data de amostragem dos foraminíferos. 
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Tabela 9 - Frequência e duração das plumas de sulfeto nos períodos 2009, 2010 e 
2011 calculadas a partir dos dados graficados na Figura 32 

  Callao Pisco 

Data 
No. de 
plumas 

Duração (dias) 
No. de 
plumas 

Duração (dias) 

   Min Média Max  Min Média Max 

2009 01/12 - 06/05 14 1 4,4 21 15 1 2,8 10 
2010 01/12 - 06/05 8 1 3,3 8 6 1 2,5 4 
2011 01/12 - 02/02 6 1 4,2 10 5 1 1,2 2 

 

O impacto desses fatores sobre a comunidade de foraminíferos foi avaliada. As 

densidades de B. costata e N. auris entre 45 (E1) e 90 (E2) m foram menores em 2009 

do que nos outros períodos. Isto resulta do efeito da alta duração da pluma prévia à 

data de amostragem (Figura 33). No caso da ZMO, Bernhard e Reimers (1991) 

observaram in situ que, na Bacia de Santa Barbara, a anoxia prolongada causou a 

mortandade total da comunidade de foraminíferos. Em condições controladas de 

laboratório, Moodley et al. (1998) demostraram que espécies de foraminíferos calcários 

toleram uma exposição curta às condições sulfídricas (21 dias, 6.7 μM), mas uma 

exposição mais prolongada (66 dias, 11.7 μM) gerou uma diminuição significativa da 

comunidade. Em 2009, na data de amostragem, a concentração de ΣH2S foi até 30 

vezes maior do que no estudo de Moodley et al. (1998) e a coleta aconteceu logo 

depois de quase duas semanas ininterrompidas de plumas de sulfeto, explicando as 

baixas densidades de foraminíferos. Por outro lado, isso também explica a densidade 

relativamente alta de V. fragilis e a sua extensão na plataforma interna até os 90 m em 

2009. Nos seguintes períodos, a menor frequência e duração das plumas 

(especialmente em 2010) e o aumento da produção primaria permitiram a abundância 

de B. costata e N. auris, fazendo com que V. fragilis seja confinada na estação mais 

costeira. 

 

O resultado mais importante tem a ver com B. costata: esta espécie manteve-se 

dominante apesar da variação na oxigenação ambiental, indicando a sua flexibilidade 

ecológica. Assim, B. costata é revelada como uma espécie indicadora da alta 

variabilidade da oxigenação costeira, associada à variabilidade ENOS, em ambientes 

com alto fluxo orgânico. Por outro lado, N. auris e V. fragilis se diferenciaram de B. 
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costata e, a pesar das baixas porcentagens, servem como indicadoras de condições 

sulfídricas mais estáveis e duráveis. 

 

Figura 33 - Densidades totais (ind. 50 cm-2, 0-5 cm) das três espécies mais importantes de foraminíferos 
bentônicos na plataforma interna (~45 e ~90 m) de Callao entre 2009 e 2013. As amostragens dos 
periodos indicados pelas áreas azuis na Figura 31 (A-C) correspondem às campanhas 0904, 1004 e 
1104. Código de amostra: (ano mês), exemplo: abril de 2009 = 0904. 
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5.4 COMPARAÇÃO ENTRE EL NIÑO 97-98 E CONDIÇÕES NORMAIS (2013) 

 

5.4.1 Comparação das condições sedimentares 

 

Esta comparação foi feita diretamente entre a transeção estudada (305–1210 

m, A-D, Figura 12) por Neira et al. (2001b,) e as estações entre 243-1025 m dessa tese 

(Figura 34). Trata-se então da comparação entre o evento extremo de El Niño (EN) 

ocorrido entre março 1997 e setembro 1998 (MCPHADEN, 1999) e um período neutro 

(ENFEN, 2016), mas que exibiu uma queda de temperatura entre outubro de 2012 e 

julho de 2013 (QUISPE et al., 2015). É importante lembrar que ambas as amostragens 

aconteceram nos picos da anomalia positiva ENOS e do resfriamento (dezembro 1997 

e janeiro 2013, respectivamente) permitindo considerá-los como as causas principais 

dos padrões bentônicos. 

 

O efeito do EN sobre a composição da MO foi avaliado nos sedimentos entre a 

baía (27 m) e a plataforma continental (120 m) do Chile central (SELLANES; NEIRA, 

2006). A deficiência de oxigênio prevalece nessa área durante períodos neutros, assim 

as mudanças na composição da MO foram evidentes, especialmente na baía. Uma 

maior labilidade (dominância de lipídeos) foi observada em maio 1997 (inicio do EN) em 

comparação com o período durante EN (NEIRA et al., 2001b; SELLANES; NEIRA, 

2006).  

 

Para Callao, Levin et al. (2002) explicaram as baixas quantidade e qualidade da 

MO (Figura 34) pelo efeito do evento EN. Os autores sugeriram que o aumento de 

oxigenação atingiu ligeiramente a estação mais rasa do seu estudo (A, 305 m), mas 

com valores <0,05 ml l-1 e por um tempo curto. As estações mais profundas (B-D) não 

foram afetadas pela oxigenação. Porém uma redução no aporte de MO fresca era 

esperada devido à baixa produtividade primaria, típica dos eventos EN. Levin et al. 

(2002) sugeriram que os baixos fluxos orgânicos para o fundo marinho podem ter 

permitido um aumento nos potenciais redox no sedimento. Também poderia ter afetado 

a abundância e a diversidade da macrofauna e sua distribuição espacial e vertical no 
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sedimento, como aconteceu no Chile central (GUTIERREZ et al., 2000; NEIRA et al. 

2001b).  

 

Nas estações entre 243 e 1025 m, em 2013, os índices de labilidade 

(COL/COT) foram entre 2-3 vezes maiores do que nos sedimentos do EN 97-98 (12.1-

21.8%) (Figura 34). Isso é devido à alta produtividade gerada pela intensa ressurgência 

característica de Callao em períodos neutros (não-EN) e negativos (LN) do ENOS. Não 

houve uma diferença entre as quantidades de COL entre EN 97-98 e 2013; porém, na 

ZMO o mesmo estava composto principalmente por lipídeos, seguido de carboidratos, 

em 2013 (mais reativos) e por proteínas no EN 97-98 (Figura 34). No entanto, as 

quantidades de COL entre 243-1210 m foram comparáveis entre ambos os períodos e a 

diferença de COL/COT foi localizada nas quantidades de COT. Já as proporções de 

C/N indicaram diferenças entre ambos os períodos: valores homogêneos em EN 97-98, 

mas exibindo um aumento com a profundidade no janeiro 2013. Valores baixos de C/N 

na plataforma e talude superior indicaram então um maior input de MO fresca em 

comparação com as estações mais profundas em 2013 (GIER et al., 2016). 

 

5.4.2 Comparação da comunidade de foraminíferos 

 

A distribuição das principais espécies calcárias exibiu diferenças entre o 

período neutro de 2013 com o evento EN 97-98. Devido ao fato de que a amostragem 

em dezembro 1997 abrangeu quatro estações entre 305-1210 m, a variabilidade na 

plataforma não pode ser discutida considerando aquele evento extremo de oxigenação. 

Porém, segundo as distribuições observadas na Figura 35, pode-se discutir que o EN 

97-98 teve um efeito sobre a comunidade de foraminíferos calcários.  

 

Como já discutido para janeiro 2013, as porcentagens de foraminíferos 

exibiram, em sua maioria, espécies pequenas e juvenis (ex. B. seminuda, E. obesa, B. 

plicata, B. tenuata, B. pacifica) no centro da ZMO até os 410 m (Figura 35a). No EN 97-

98, porcentagens bem menores foram registradas para essas espécies de 0-1 cm, 

especialmente B. tenuata e B. pacifica (<1% do total). Já os adultos dessas espécies 
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foram mais abundantes no EN 97-98; porém somente E. obesa e B. plicata atingiram 

porcentagens similares aos de janeiro 2013 (Figura 35b). A baixa representatividade 

dessas espécies em dezembro 1997é um reflexo do menor fluxo de MO lábil para o 

fundo no EN 97-98. Só B. seminuda aproveitou a MO graças a seu caráter oportunista e 

ampla tolerância ambiental. Mas a diferença de MO permitiu que outras espécies como 

Cancris carmenensis, Cancris inflatus, B. plicata e E. obesa também fossem 

abundantes. Buliminella tenuata exibiu uma alta diferença entre ambos os períodos, 

apresentando uma distribuição parecida à distribuição de B. seminuda (Figura 35a). 

Cardich et al. (2015) mostraram que na plataforma B. tenuata e B. seminuda 

apresentam os mesmos padrões de distribuição. Porém, nas amostras de abril 2010, 

depois de um evento EN moderado, B. tenuata concentrou-se na plataforma externa e 

B. seminuda dominou a estação de 300 m em Pisco. Os resultados de EN 97-98 

mostram que B. tenuata foi afetada pelas grandes mudanças de qualidade da MO, 

enquanto B. seminuda é especializada para aproveitar também a MO menos lábil.  

 

Para o limite inferior da ZMO e por fora dela em Callao, outras espécies que 

exibiram uma maior distribuição em 2013 foram Bolivina spissa, Bolivinita minuta e 

Globocassidulina subglobosa e se estenderam até os 1025 m (Figura 35). Por outro 

lado, Globobulimina pacifica e Uvigerina peregrina tiveram maiores porcentagens e uma 

distribuição extensa durante EN 97-98.  
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Figura 34 - Distribuição espacial dos principais componentes bioquímicos da matéria orgânica e da matéria orgânica total em relação da ZMO. A 
área cinza indica a extensão da ZMO durante 2013 (M92) e a área pontilhada indica a extensão da ZMO durante 1997 (Pan3a). ODAF = Oxigênio 
de Agua de Fundo; CHO = carboidratos; PRT = proteínas; LIP = lipídeos; COL/COT = proporção Carbono Orgânico Lábil:Carbono Orgânico Total. 
As amostras de CHO e PRT em 2013 (M92) mostram dois tipos de dados: por cálculo matemático (pontos pretos) e por métodolo enzimático 
(pontos laranja). 
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Figura 35 - Distribuição espacial (%) de espécies calcárias representativas na fração de 63-150 μm no 
intervalo 0-1 cm e na fração >150 μm no intervalo 0-5 cm para Callao em 2013 (M92, barras pretas) e 
para Callao em 1997 (Pan3a, barras brancas). As barras cinza na fração 63-150 μm completam o 
intervalo 0-5 cm para M92. 
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Figura 35 – Continuação. 
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Aliás, essas últimas duas espécies presentaram microhábitats mais profundos 

no EN 97-98 (Figura 36). A mudança de padrões dessas duas espécies é uma 

evidência das diferenças na profundidade das frentes redox no sedimento. Segundo 

Neira et al. (2001b) e Levin et al. (2002), o evento de oxigenação não poderia afetar os 

sedimentos da transeção de 1997 (>300 m). Eles sugeriram que o menor fluxo de MO 

lábil devido ao EN 97-98 poderia ter causado um relaxamento das condições de 

estresse no sedimento. Os perfis mais profundos no EN 97-98 de G. pacifica e U. 

peregrina, junto com V. inequalis (que manteve distribuições espaciais iguais em ambos 

os períodos) indicam que as frentes redox nesse período se profundaram. Quando os 

fluxos orgânicos são maiores geram uma maior remineralização da MO esgotando os 

traços de oxigênio no fundo e na água intersticial assim como de nitrato (e.g. DALE et 

al., 2016). A distribuição vertical de Bolivina seminuda não mudou significativamente, 

reforçando a ideia do seu comportamento oportunista. 

 

Os resultados dessa tese evidenciam que as condições redox nos sedimentos 

superficiais do talude de Callao tornaram-se menos reduzidas durante eventos 

extremos de oxigenação (ex. EN 97-98) em comparação aos períodos não-EN (ex. 

verão 2012-2013). As mudanças de proporções de B. seminuda e B. tenuata indicam 

alterações da qualidade da MO em direção ao fundo. Ambas as espécies em 

combinação com as proporções de B. costata, N. auris e B. pacifica servem de 

indicadores das condições biogeoquímicas na plataforma e talude superior (centro da 

ZMO). Entretanto, as proporções de espécies como G. pacifica e U. peregrina indicam 

mudanças das condições redox no sedimento em maiores profundidades. Sugere-se 

que a utilização dessas espécies calcárias em registros sedimentares podem indicar 

fielmente as mudanças oceanográficas e geoquímicas no fundo marinho e no 

sedimento superficial do Holoceno. 
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Figura 36 - Comparação das Profundidades Médias de Vida (Average Living Depth, ALD) nos primeiros 
cinco cm de sedimento (ALD5) para grupos ecológicos e espécies calcárias escolhidas entre o ano 
normal 2013 e o evento El Niño 97-98 em relação à oxigenação e qualidade de matéria orgânica 
(COL/COT). ODAF = Oxigênio de Agua de Fundo; COL/COT = proporção de Carbono Orgânico Lábil: 
Carbono Orgânico Total. 
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5.5 VARIABILIDADE DA ZMO NA MARGEM CENTRAL DO PERU DURANTE OS 

ÚLTIMOS 200 ANOS 

 

5.5.1 Descrição dos testemunhos e indicadores geoquímicos de anoxia e 

produtividade 

 

Os testemunhos (box-cores) usados neste trabalho foram o B-13 e o B-06. 

Estes dois box-cores foram utilizados para outros estudos já publicados (SIFEDDINE et 

al., 2008; GUTIERREZ et al., 2009). Os autores mostraram que estes testemunhos 

envolveram os últimos 700 anos aproximadamente, registrando três períodos 

importantes de mudanças climáticas: a Anomalia Climática Medieval (ca. 900-1100 

A.D.), a Pequena Idade de Gelo (ca. 1400-1820 A.D.) e o Período de Aquecimento 

Moderno (ca. 1860 até a atualidade). Por sua vez, este último período climático se 

dividiu em três subperíodos temporais associados à produtividade e às condições 

geoquímicas na coluna d’água e nos sedimentos (Figura 37). Assim, logo após um 

período de transição que durou de ca. 1820 até ca. 1830 A.D., depois da Pequena 

Idade de Gelo (PIG) se notou que:  

 

i) desde ca. 1830 até a segunda metade do século XIX (de ca. 1820 

A.D. até ca. 1875 A.D.); uma produtividade relativamente baixa é 

acompanhada por valores altos de δ15N e dos metais Mo e U; 

ii) do final do século XIX até a metade do século XX (de ca. 1875 A.D. 

até ca. 1960 A.D.), a produtividade aumentou junto com os metais 

indicadores redox e houve uma redução dos valores de δ15N; e 

iii) a segunda metade do século XX até os primeiros anos da década de 

2000 (de ca. 1960 A.D. até 2005 A.D.), onde a produtividade 

continuou subindo e os valores de δ15N variaram amplamente, assim 

como os metais redox.  
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Figura 37 - Indicadores geoquímicos nos testemunhos B-13 (Callao) e B-06 (Pisco): A) carbono orgânico 
total (COT); B) fluxo de diatomáceas; C) δ15N da matéria orgânica; D) concentrações de Molibdênio (Mo); 
e E) concentrações de Uranio (U). Pontos sólidos: Callao, pontos vazios: Pisco. Dados de COT, 
diatomáceas, δ15N e Mo publicados em Sifeddine et al. (2008) e Gutiérrez et al. (2009). 
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Para uma melhor distinção do estado reduzido dos sedimentos, se trabalhou 

com o Fator de Enriquecimento de Mo (FE Mo), que indica adequadamente o aumento 

de Mo autigênico (VALDÉS; ORTLIEB; SIFEDDINE, 2003). Também, utilizou-se como 

teste a razão Mo/U, que combina ambos os sinais redox e permite comparar condições 

anóxicas (anomalias positivas) de condições disóxicas (anomalias negativas). Nas 

próximas subseções estes indicadores serão discutidos junto com as assembléias de 

foraminíferos. 

 

5.5.2 Assembléias de foraminíferos bentônicos, distribuição e relação com a 

variabilidade de indicadores geoquímicos 

 

O testemunho de Callao B-13 apresentou uma riqueza de 59 espécies de 

foraminíferos bentônicos, enquanto o testemunho de Pisco B-06 conteve 33 espécies 

no total. Os indicadores de diversidade apresentaram tendências leves, mas que foram 

consistentes na maior parte dos testemunhos, em ambas as localidades (Figura 38). A 

diversidade representada pelos índices “H” de Simpson e o “J” de Pielou mostraram 

valores ligeiramente maiores na segunda metade do século XIX, diminuindo por vários 

anos até a década de 1950, quando aumentou novamente em Callao e se manteve 

homogênea em Pisco (Figura 38). É importante indicar que desde ca. 1960 a 

diversidade em Pisco não se recuperou como em Callao, com baixa riqueza de 

espécies (5-7 espécies) em 1960 e em 1989-1993. 

 

Na Figura 39, observam-se as densidades totais de foraminíferos em ambos os 

testemunhos. Nota-se a maior magnitude da densidade em Callao a partir de ca. 1920, 

em comparação com a densidade em Pisco, após um longo período com densidades 

similares (1820-1920). Embora haja diferença de magnitude, as densidades 

apresentaram tendências comparáveis até ca. 1960, quando aconteceu uma queda 

notável das quantidades de indivíduos em ambos os testemunhos. Desde 1960, a 

diferença de densidade foi tal que o testemunho B-13 mostrou números até duas 

ordens de magnitude maiores do que o B-06. Essas diferenças de densidade nas 

últimas décadas, junto às desigualdades da diversidade (muito baixa em Pisco) são 
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evidência dos efeitos da diagênese no topo dos sedimentos em Pisco. Assim, a 

dissolução da calcita afetou especialmente os primeiros 9-10 centímetros do B-06. Esse 

fenômeno foi observado também em outros testemunhos de Pisco próximos ao B-06 

(ALMEIDA, 2014; e D. ROMERO, comentário pessoal), indicando que a dissolução da 

calcita nos centímetros superficiais é comum em testemunhos dessa localidade. 

Contudo, embora haja problema de dissolução no B-06, as tendências da diversidade 

foram comparáveis na maior parte de ambos os testemunhos (B-06 e B-13). Por isso, a 

comparação do B-13 e B-06 é direta até ca. 1960 e trabalhada com cautela para as 

últimas décadas. 

 

 

Figura 38 - Índices de diversidade dos foraminíferos bentônicos calcários nos box-cores B-13 (Callao) e 
B-06 (Pisco). 
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A assembléia de foraminíferos bentônicos foi dominada por duas espécies em 

ambos os testemunhos: Bolivina seminuda e Buliminella tenuata (Figura 39). Essas 

espécies são dominantes também na comunidade viva da plataforma externa (100-200 

m) do Peru central, em sedimentos com alto conteúdo orgânico lábil e condições 

anóxicas sem sulfeto livre (postóxia, CARDICH et al., 2015). Bolivina costata e 

Nonionella auris estiveram presentes no B-13, com certa importância. Essas duas 

últimas espécies foram definidas como indicadoras de condições sulfídricas em 

sedimentos com material orgânico fresco e relativamente lábil, típico dos sedimentos 

costeiros no Peru central (CARDICH et al., 2015). Porém, B. costata é uma espécie 

costeira dominante sobre alta variabilidade ambiental, podendo tolerar tanto as 

condições sulfídricas como oxigenadas (Subseção 5.1, 5.3). Nonionela auris junto com 

V. fragilis estão mais associadas às condições sulfídricas mais estáveis (Subseção 5.1, 

5.3). As porcentagens destas espécies foram reduzidas no B-06, o que indica uma 

influência da localização dos testemunhos. O B-13, que se encontra na plataforma 

externa (180 m), tem uma maior influência do sinal dos processos costeiros em 

comparação do B-06 (300 m). Bolivina pacifica foi relativamente importante em ambos 

os testemunhos. Na comunidade viva, B. pacifica está presente somente nos 

sedimentos da plataforma externa e talude superior, aproveitando o alimento lábil e 

evitando as condições de anoxia extrema na plataforma interna (CARDICH et al., 2015). 

Buliminella elegantissima esteve presente no B-13 e B-06 com distribuições desiguais. 

Esta é uma espécie presente ao longo da plataforma do Peru central (CARDICH et al., 

2015), mas que parece apresentar duas subespécies (MALLON; GLOCK; 

SCHONFELD, 2012) com diferentes distribuições o que pode explicar as 

incongruências nas tendências em ambos os testemunhos. 

 

As distribuições destas espécies indicadoras descritas acima estiveram 

representadas pelo analise de componentes principais (PCA). O PCA distinguiu dois 

componentes significativos tanto no B-13 e B-06 que explicaram o 87.1% e 92.9% da 

variação total das distribuições, respetivamente (Figura 40). O PC1 (71.2% no B-13 e 

85.4% no B-06) de ambas as localidades esteve representado por B. seminuda e B. 

tenuata. As duas espécies dominaram claramente ao longo dos testemunhos (>50 % do 
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total), apresentando uma covariação negativa decadal a multi-decadal (rho de 

Spearman = -0.79, p < 0.001), especialmente depois de ca. 1875 A.D. A covariação 

dessas espécies pode responder às mudanças da qualidade do material orgânico 

sedimentar, associadas às mudanças do tipo de produtividade causada pela 

variabilidade ENOS (Subseção 5.1). 

 

 

 
Figura 39 - Densidades totais, componentes principais (PC) e densidades das espécies mais abundantes 
dos foraminíferos bentônicos calcários nos testemunhos B-13 (Callao) e B-06 (Pisco). 
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O segundo componente (PC2) apresentou uma contraposição de espécies de 

condições redutoras e de condições menos redutoras. Assim, para o B-13 (PC2 = 

15.9%) B. costata e N. auris representavam a alta variabilidade ambiental e o extremo 

sulfídrico, respectivamente, contra o extremo postóxico relacionado à B. pacifica, B. 

seminuda e B. tenuata. Em contrapartida, no B-06 (PC2 = 7.4%), B. pacifica (extremo 

postóxico) divergiu de B. seminuda e B. tenuata, o que equivale a condições redutoras 

de alto conteúdo orgânico lábil, características da plataforma continental externa. 

 

 

Figura 40 - Resultados dos componentes principais (PC1 e PC2) dos foraminíferos bentônicos calcários 
nos testemunhos B-13 (Callao) e B-06 (Pisco). PC1 de Pisco invertido para coerência com Callao e com 
os gráficos seguintes. 
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(Figura 39). Essas espécies são típicas da plataforma (Epistominella sp.), do núcleo da 

ZMO (P. subperuviana, S. eckisi, B. plicata) e do limite inferior mais oxigenado da ZMO 

(U. striata) (Seção 5.1; CARDICH et al., 2015). As distribuições dessas espécies não 
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são tão claras, mas é possível observar uma leve tendência de redução para as 

espécies indicadoras do núcleo da ZMO para tempos mais recentes. 

 

5.5.3 Implicações paleoceanográfica e paleoclimática 

 

5.5.3.1 Os foraminíferos como indicadores de fluxo exportado ao fundo 

 

O fluxo das testas de foraminíferos (BFAR) em Callao e Pisco foi comparado 

com um indicador da intensidade dos ventos favoráveis para a ressurgência em Pisco 

(BRICEÑO et al., 2016), um indicador da temperatura da superfície do mar baseado em 

alquenonas de cocolitoforídeos para Pisco (GUTIÉRREZ et al., 2011) e com o fluxo 

orgânico (COT) em Callao e Pisco (GUTIÉRREZ et al., 2009) (Figura 41).  

 

A temperatura reconstruída apresentou uma tendência a diminuição no 

testemunho coletado em Pisco desde ca. 1880, com uma intensificação da tendência a 

partir de ca. 1950 indicando o esfriamento das temperaturas da superfície do mar nesta 

zona. A partir de dados instrumentais, Gutiérrez et al. (2011) confirmaram que a 

tendência de resfriamento desde ca. 1950 é encontrada também frente a toda a costa 

do Peru. Consistente com o esfriamento, os ventos exibiram uma intensificação no 

mesmo testemunho de Pisco, indicando que as menores temperaturas da superfície do 

mar foram causadas pela intensificação da ressurgência costeira originada pelos ventos 

(BRICEÑO et al., 2016). Esse fenômeno propiciou o aumento da produtividade desde 

ca. 1880, mas especialmente desde ca. 1950. Sendo que os fluxos de COT de ambas 

as localidades apresentaram as mesmas tendências ao longo dos testemunhos, se 

considerou que os indicadores de temperatura superficial e de ventos de ressurgência 

foram de caráter regional. 

 

Os valores de BFAR de Callao e Pisco estiveram correlacionadas com esses 

indicadores, manifestando o acoplamento bento-pelágico no Peru central. O aumento 

do fluxo do material orgânico depositando-se nos sedimentos promoveu o 

desenvolvimento da comunidade de foraminíferos calcários, especialmente das 
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espécies dominantes e oportunistas como B. seminuda e B. tenuata. Na literatura, o 

índice BFAR clássico utiliza somente a fração >150 μm da assembléia de foraminíferos 

e, quando é usado dessa forma em ambientes de ZMO não revela a relação descrita 

acima (NAIDU; MALMGREN, 1995). É quando o cálculo inclui a fração total (>63 μm) 

da comunidade para esses ambientes que o BFAR denota o acoplamento da 

produtividade primaria e a produção exportada com os fluxos de foraminíferos. 

 

 

Figura 41 - Fluxos de foraminíferos bentônicos como indicadores de fluxo orgânico para o fundo marinho: 
A) Temperatura superficial do mar de Pisco baseado em alquenonas de cocolitoforideos (Uk’37-TSM; 
GUTIERREZ et al., 2011) sobreposto às anomalias de intensidade do vento (BRICEÑO et al., 2016); B) 
carbono orgânico total (COT) de Callao e Pisco; C) taxas de acumulação de foraminíferos bentônicos 
(Benthic Foraminiferal Accumulation Rates, BFAR) para Callao e Pisco. 
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Considerando os problemas de dissolução dos carbonatos no testemunho de 

Pisco, uma queda importante do BFAR é registrada a partir de ca. 1960 para ambas as 

localidades podendo indicar um evento de dissolução regional, no entanto, é necessário 

mais investigação. 

 

5.5.3.2 Variabilidade redox nos sedimentos: expansão/contração da ZMO 

 

A variação da composição das assembléias de foraminíferos (Figura 39) indicou 

as mesmas mudanças que aquelas definidas para os estudos geoquímicos 

(GUTIÉRREZ et al., 2011), com altas correlações (Tabela 10) e mostrando três 

períodos (Figura 37): i) desde o final da Pequena Idade de Gelo (PIG) até a segunda 

metade do século XIX (de ca. 1820 A.D. até ca. 1875 A.D.); ii) do final do século XIX até 

a metade do século XX (de ca. 1875 A.D. até ca. 1960 A.D.); e iii) a segunda metade do 

século XX até os primeiros anos da década de 2000 (de ca. 1960 A.D. até 2005 A.D.). 

A definição destes períodos e seus limites estão em concordância com os dados 

instrumentais da variabilidade oceanográfico-climática regional e local, permitindo 

interpretar com precisão as mudanças e tendências registradas pelas assembléias dos 

foraminíferos (Figura 42 e Figura 43). 

 

Para o melhor entendimento do comportamento das assembléias de 

foraminíferos e dos indicadores biogeoquímicos (δ15N, FE Mo, Mo/U) observados em 

Callao e Pisco, nossos resultados foram comparados com os principais índices 

climáticos da região (Figuras 42 e 43). O índice de El Niño-Oscilação Sul (ENOS) é 

mostrado através do registro histórico dos eventos El Niño (EN) e La Niña (LN) que 

atingiram a costa peruana (GERGIS; FOWLER, 2009). Também foi utilizado o índice da 

variabilidade (multi)decadal da Oscilação Interdecadal do Pacífico (OIP) (HENLEY et 

al., 2015) (Figura 42). Esta comparação evidenciou, para o primeiro período (1820-1875 

A.D.), uma intensificação da variabilidade ENOS desde a segunda década do século 

XIX até o final do mesmo. A intensidade dos eventos EN e LN aumentou depois de 

1875, apresentando uma associação com o OIP: nas fases quentes (frias) 

prevaleceram os eventos EN (LN) muito fortes e extremos (Figura 42a). As anomalias 
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positivas de δ15N acompanharam os períodos com eventos LN muito fortes e extremos, 

indicando que a desnitrificação na coluna d’água era acentuada e consequentemente a 

ZMO era intensa (Figura 42b). Deutsch et al. (2011) e Ito e Deutsch (2013) 

relacionaram a variabilidade (multi)decadal da ZMO tropical do Pacífico à variação 

natural dos processos biogeoquímicos e físicos. Os autores explicaram que a zona 

subóxica da ZMO do Pacífico Tropical estende-se durante eventos LN ou na fase fria da 

Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) devido a uma termoclina mais superficial que 

promove o fornecimento de nutrientes para a superfície e um maior fluxo orgânico para 

o fundo junto a uma maior respiração (remineralização). Segundo os autores, o cenário 

oposto acontece durante os eventos EN ou na fase quente da OIP, quando a contração 

do volume da ZMO é gerada por uma exportação e respiração baixas. Nesse trabalho, 

encontramos uma maior relação das anomalias de δ15N com a variabilidade ENOS: 

picos positivos de δ15N aconteceram em períodos com eventos LN muito fortes e 

extremos quase contínuos que não aconteceram necessariamente nas fases frias do 

OIP (ou ODP) (Figura 42). As anomalias da razão Mo/U tiveram uma correlação menor 

com o δ15N, possivelmente por causa de um desacoplamento das condições redox 

sedimentares com a ZMO. Porém, algum efeito de diagênese não é excluído. 

 

Tabela 10 – Correlações Spearman entre indicadores geoquímicos e espécies de 
foraminíferos calcários importantes. Significância com p < 0.10. Valores em 
negrito p < 0.05  

 Siam COT Mo/U FE Mo 

COT -0.81    
Mo/U 0.80 -0.82   

EF Mo 0.80 -0.83 1.00  
     

Bolivina seminuda   -0.53 -0.53 
Buliminella tenuata     

Bolivina pacifica -0.83 0.79 -0.77 -0.77 
Bolivina costata 0.78 -0.88 0.67 0.67 
Nonionella auris  -0.49 0.55 0.54 

Virgulinella fragilis -0.50 0.67 -0.54 -0.56 

 

 

A análise de componentes principais realizada a partir dos dados das 

assembléias de foraminíferos bentônicos mostrou que o PC1 esteve associado com a 

variabilidade (multi)decadal local e regional. Os valores de PC1 exibiram uma melhor 
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correlação com o δ15N e com a variabilidade ENOS (Figura 42), sugerindo que a 

covariação das espécies dominantes B. seminuda e B. tenuata (PC1 de Callao e Pisco) 

pode ser utilizada como um indicador do ENOS. A relação destas espécies com o 

ENOS não tem a ver diretamente com a oxigenação, pois, como indicado acima, ambas 

as espécies são dominantes e típicas dos sedimentos anóxicos e ricos em matéria 

orgânica lábil da ZMO (Seção 5.1; CARDICH et al., 2015). As altas concentrações 

dessas espécies (juntas representaram >50 % nos registros) e os altos valores de Mo 

são evidência de que as condições deficientes de oxigênio governaram o subambiente 

bentônico em todo o período temporal dos registros sedimentares. Além disso, para a 

resolução interanual, as condições redox pareceram não ser afetadas 

significativamente pelos eventos de oxigenação. As diferenças das distribuições de B. 

seminuda e B. tenuata tiveram relação com a qualidade da matéria orgânica exportada 

que muda seguindo as alterações das massas d’água durante os eventos ENOS 

(Seção 5.1; CARDICH et al., 2015). Assim, as maiores porcentagens de B. tenuata 

(valores positivos de PC1) estiveram associadas aos eventos LN mais fortes/extremos 

(Figura 42) que germ uma alta produtividade e consequentemente, neste ambiente de 

ZMO, uma alta quantidade e qualidade da matéria orgânica disponível como alimento. 

Bolivina seminuda se manteve como a dominante nos eventos EN, nas condições 

normais e nas fases cálidas do OIP, por causa da sua flexibilidade ecológica, podendo 

aproveitar também a matéria orgânica de menor qualidade (Seção 5.1). 

 

O PC2 evidenciou uma variabilidade temporal multidecadal/secular das 

condições oceanográficas nos registros (Figura 43), o qual representou também os três 

períodos temporais descritos. No período de 1820-1875 A.D., depois de um pequeno 

subperíodo de transição com a Pequena Idade de Gelo (PIG, até ca. 1840 A.D.), o PC2 

do B-13 (Callao) indicou que houve uma variabilidade ambiental alta com condições 

sulfídricas governando os sedimentos. Nas décadas seguintes, um relaxamento 

acentuado das condições redox foi observado até ca. 1960 A.D. 
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Figura 42 - Sinais da variabilidade ambiental local: A) Registro histórico de eventos El Niño (barras 
vermelhas) e La Niña (barras azuis) (GERGIS; FOWLER, 2009) sobreposto ao Índice de Oscilação 
Interdecadal do Pacífico; B) anomalias de δ15N e da C) proporção Mo/U e D) resultados do PC1 para 
Callao e Pisco. 

 

 

Nas últimas décadas, a postóxia se manteve e se intensificou desde ca. 1985. Já em 

Pisco (B-06), as condições redutoras e postóxicas variaram em menor proporção, mas 

em concordância com o PC2 de Callao (B-13). No primeiro período, caracterizado por 

condições sulfídricas no sedimento, a variabilidade ENOS foi alta, mas com poucos 

eventos (EN ou LN) extremos. Este período esteve relacionado com um alto gradiente 

térmico no Pacífico Equatorial (Figura 43a), apontando a presença de uma termoclina 

média mais rasa no Pacífico Tropical Leste, associada a uma Circulação Walker mais 
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intensa (CONROY; OVERPECK; COLE, 2010), promovendo uma ZMO mais intensa 

(anomalias altas de δ15N, Figura 43c). Em comparação com o período da PIG, a 

produtividade a partir de 1820 A.D. foi maior e continuou aumentando junto à produção 

exportada (Figura 41). Para o primeiro período, que inclusive apresentou bandas de 

diatomáceas (SALVATECCI, 2014; GUTIERREZ et al., 2009), indicou que as condições 

sulfídricas dominaram ao largo da plataforma continental durante esta época. Aliás, 

Gutiérrez et al. (2011) sugeriram que, por causa do aquecimento sobre o mar, intrusões 

d’águas estratificadas poderiam acontecer no momento de relaxamento da 

ressurgência, o que favorece o desenvolvimento de florações de plâncton. 

 

O segundo período, que representa um relaxamento das condições redox, está 

ligado a uma Circulação Walker fraca (gradiente térmico menor e uma termoclina mais 

profunda). Além disso, o relaxamento dos ventos alísios (Circulação Walker) e das 

correntes superficiais provocam uma desaceleração da Corrente Subsuperficial do 

Equador (DRENKARD; KARNAUSKAS, 2014), levando ao Pacífico Tropical Leste 

águas relativamente mais oxigenadas. Assim, Drenkard e Karnauskas (2014) 

estimaram que desde a metade do século XIX a Corrente Subsuperficial do Equador 

aumentou sua velocidade em ~16% por século (Figura 43c), significando um maior 

transporte de massas d’água mais oxigenadas para a área de estudo. Em conjunto, 

esses fatores geraram um enfraquecimento da ZMO (Figura 43c) e, com o tempo, 

condições menos redutoras na interface sedimento/água (Figura 43d, e) apesar do 

aumento continuo da produtividade (Figura 41). O último período apresentou um 

aumento do gradiente térmico que se manteve quase constante até 2005 (SMITH et al., 

2008). Porém, o retorno das condições sulfídricas não aconteceu desde 1960 A.D. 

como esperado. Durante esse período, a postóxia se manteve homogênea e apareceu 

apresentar um novo relaxamento desde ca. 1985 A.D. Este último aspecto será 

discutido na próxima subseção. 
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Figura 43 - Sinais da variabilidade ambiental regional: A) Gradiente térmico entre as temperaturas 
superficiais do mar da Piscina Quente do Indo-Pacífico (OPPO; ROSENTHAL; LINSLEY, 2009) e o Lago 
El Junco em Galápagos (CONROY et al., 2009); B) Velocidade da Corrente Subsuperficial do Equador 
(DRENKARD; KARNAUSKAS, 2014); C) anomalias de δ15N e do D) fator de enriquecimento de Mo; E) 
resultados do PC2 para Callao e Pisco. 
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Enriquecimento do Mo (FE Mo) no Peru central (Figura 43b-d). Esta tendência de 

relaxamento das condições sulfídricas, sincrônica ao relaxamento da intensidade da 

ZMO nesta escala temporal, é uma resposta estendida do Pacífico Tropical Leste Norte 

e Sul (Figura 44). A Figura 44 mostra estas tendências no Pacífico Nordeste, em várias 

localidades da Califórnia (DEUTSCH et al., 2014), e no Pacífico Sudeste, em 

Concepción, no Chile (SRAIN et al., 2015), e em Callao e Pisco, no Peru. Como foi dito, 

Deutsch et al. (2014) relacionaram o encolhimento da zona anóxica da ZMO no Pacífico 

Nordeste com o enfraquecimento dos ventos do Pacífico Tropical (Circulação Walker 

fraca) e o seu efeito sobre a demanda de oxigênio. Deutsch et al. (2014) argumentaram 

que a mudança de profundidade da termoclina, modulada pela Circulação Walker, é o 

fator primordial da variabilidade da ZMO no Pacífico Tropical. Por conseguinte, se indica 

que a expansão da ZMO nas décadas recentes foi controlada pela reativação da 

Circulação Walker desde ca. 1995 (ENGLAND et al., 2014). Segundo modelos 

climáticos, quando a tendência de diminuição dos ventos for retomada, uma nova 

contração da ZMO (relaxamento da intensidade e do volume) acontecerá (DEUTSCH et 

al., 2014). Diferente do discutido na temática do aquecimento global, o aumento 

progressivo da deficiência de oxigênio no oceano aberto é destacado pela perda de 

solubilidade do mesmo devido ao aumento da temperatura causada pelo aquecimento 

(STRAMMA et al., 2008; KEELING; KÖRTZINGER; GRUBER, 2010). Porém, no futuro 

a estratificação marinha provocada pelo aquecimento global poderia dominar o fator 

dos ventos eventualmente, gerando o estabelecimento de cenários análogos do 

Pleistoceno, com clima quente e ZMO estendidas e intensificadas (JACCARD; 

GALBRAITH, 2012; DEUTSCH et al., 2014). 

 

Os registros do Pacífico Sudeste não exibiram a inflexão das condições mais 

oxigenadas para condições mais redutoras que caracterizaram o ambiente desde os 

finais da década de 1990 A.D. na Califórnia (DEUTSCH et al., 2014). Em Concepción 

os valores de excesso de Mo pareceram demostrar condições levemente mais 

redutoras nos últimos anos (Figura 44, SRAIN et al., 2015). Já no Peru central, somente 

as anomalias de δ15N do testemunho de Callao apresentaram valores relacionados a 

uma ZMO mais intensa (Figura 43). Tanto o PC2 como as anomalias de FE Mo 
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indicaram que as condições postóxicas governaram os sedimentos da plataforma 

externa e talude superior desde 1960 A.D. Baseado nos valores do PC1, B. tenuata 

teve maiores porcentagens, indicando ambientes sedimentares ricos em matéria 

orgânica lábil e condições redutoras, mas não sulfídricas (Figura 43). Possivelmente, 

isto pode ser explicado por uma resposta demorada do Pacífico Tropical Sudeste à 

mudança da Circulação Walker em comparação ao Nordeste, enquanto os registros do 

Peru podem não ter mostrado evidencias destas mudanças. 

 

 

 
Figura 44 - Resposta regional do Pacífico Leste: A) anomalias de δ15N em distintos locais da Califórnia 
(DEUTSCH et al., 2014); B) anomalias do fator de enriquecimento de Mo e C) resultados do PC2 para 
Callao e Pisco; D) anomalias do excesso de Mo em Concepción (SRAIN et al., 2015). 
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Por último, em testemunhos mais costeiros da região no Chile (~100m, Bahia 

Mejillones, DIAZ-OCHOA et al., 2011) e no Peru (68m, Callao, M. MORALES, 

comentário pessoal) os indicadores geoquímicos (Mo/Al) e biogénicos (assembléias de 

foraminíferos, dominância de B. costata) indicaram tendências de aumento constante 

de condições sulfídricas desde ca. 1920 A.D. Esses resultados evidenciaram que o 

aumento progressivo da produtividade teve um sinal bem mais costeiro e não é afetado 

pela circulação marinha subsuperficial. 

 

5.5.4 Mudanças na oxigenação de fundo nas décadas recentes (desde 1960 A.D.) 

 

Devido à problemática das últimas décadas relacionadas com a mudança de 

intensidade da ZMO, esta discussão inclui dados instrumentais de oxigênio de fundo 

medidos durante múltiplas campanhas organizadas pelo Instituto do Mar do Peru 

(IMARPE). Dados trimestrais entre 1960-2010 de todas as estações da região nerítica 

(0-30 milhas náuticas, sobre a plataforma continental; Figura 45a) e oceânica (30-100 

milhas náuticas; Figura 45b) entre 11-15° S foram analisados como séries temporais 

para distintas profundidades: 60, 80, 100, 150 e 200 m. As estações com um número ≤3 

réplicas foram descartadas, porém as estações que foram escolhidas estiveram 

adequadamente representadas (Figura 46). As séries temporais das distintas 

profundidades são apresentadas na Figura 47. Notou-se uma grande variação de 

oxigênio dissolvido na camada mais superficial, principalmente na região oceânica 

(Figura 47a). A variação diminuiu nas camadas seguintes (Figura 47b, c), sendo mínima 

nas duas maiores profundidades (150 e 200 m, Figura 47d, e). 
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Figura 45 - Locais de amostragem de diversas campanhas oceanográficas de IMARPE entre 1960 e 
2000 para A) a zona nerítica (0-30 mn) e B) a zona oceânica (30-100 mn). 

 

 

De modo geral, observou-se uma tendência à diminuição da profundidade da 

oxiclina de 0.5 ml l-1 na região nerítica e com menor proporção na região oceânica 

(Figura 48). Este fato já indica uma contração da ZMO desde ca. 1960 (GRACO et al., 

2016); porém, a amplitude da oxiclina se encontra na camada superficial (<150 m) e 

poderia haver um erro na sua avaliação devido a forte variabilidade na superfície do 

mar. Para corroborar o relaxamento da ZMO, a série temporal dos valores de oxigênio 

medidos em 200m de profundidade foi escolhida por ser a mais representativa do 

núcleo da ZMO, e por apresentar uma baixa variação (Figura 47). Com os dados 

trimestrais, calcularam-se os níveis de oxigênio para as estações primavera-verão 

(Figura 49). A tendência dos valores de oxigênio dissolvido nesta profundidade resultou 

ligeiramente em aumento entre 1960-2010 (R2 = 0.397), sendo quase homogênea na 

última década (excluindo os eventos EN, Figura 49). Graco et al. (2016) descreveram a 

mesma tendência em uma estação da plataforma externa de Callao e indicaram que a 

distribuição e intensidade da ZMO apareceu modulada pelas Ondas Kelvin Equatoriais. 

Esta relação é mais evidente principalmente numa resolução interanual, com uma ZMO 

mais profunda com um menor déficit de nitrogênio, que se estabeleceram desde 1999 

(GRACO et al., 2016). 

 

 

A B
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Figura 46 - Histogramas da quantidade de dados com ≤3 (barras cinzas) e >3 (barras azuis) em 
diferentes profundidades da coluna d’água: A) 60 m, B) 80 m, C) 100 m, D) 150 m, E) 200 m para a zona 
nerítica e a zona oceânica. 

 

 

Zona Oceânica

0 10 20 30 40

R
é

p
lic

a
s

0

20

40

60

80

0 10 20 30 40

R
é

p
lic

a
s

0

20

40

60

80

0 10 20 30 40

R
é

p
lic

a
s

0

20

40

60

80

0 10 20 30 40

0

5

10

15

20

R
é

p
lic

a
s

0

20

40

60

80

Número de dados por estação

0 10 20 30 40

0

5

10

15

20

R
é

p
lic

a
s

0

20

40

60

80

A

B

C

D

E

Zona Nerítica

0 10 20 30 40

R
é

p
lic

a
s

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40

R
é

p
lic

a
s

0

5

10

15

20

Número de dados por estação

0 10 20 30 40

R
é

p
lic

a
s

0

5

10

15

20

maior/igual que 4

menor que 4
3Maior/igual que 3

Menor que 3



141 

 

 

No caso da Califórnia, Bograd et al. (2008, 2015) evidenciaram uma 

desoxigenação no Sistema da Corrente do Sul da Califórnia entre 1984-2012, 

especialmente em profundidades entre 300 e 500 m e com o limite superior hipóxico 

(~60 μmol kg-1 = ~1.4 ml l-1) se tornando mais superficial. Os autores encontraram que o 

maior fator que controla esta variabilidade foi a maior advecção de Águas Subtropicais 

(com pouco oxigênio) para o Sistema de Correntes da Califórnia (SCC) desde 1984, 

que se misturaram com mais Águas Equatoriais do Pacífico transportadas pela Corrente 

Subsuperficial de Califórnia (CSC; MEINVILLE; JOHNSON, 2013). Este último fato está 

relacionado com a intensificação da Corrente Subsuperficial Equatorial (CSE) nas 

ultimas décadas (DRENKARD; KARNAUSKAS, 2014). A CSE acentuada leva um maior 

volume de águas frias ricas em nutrientes e CO2 o que, junto à Circulação Walker 

intensa (ENGLAND et al., 2014), promove uma maior produtividade costeira, e em 

combinação com massas d´água deficientes em oxigênio, geraram a intensificação da 

deficiência em oxigênio frente da Califórnia refletida na intensificação da hipóxia 

(BOGRAD et al., 2008) e nas anomalias positivas de δ15N desde ~1995 (DEUTSCH et 

al., 2014). 

 

Já no Peru central (este estudo), somente a influência da intensificação da CSE 

pode ser registrada devido ao limite da sua ação nestas baixas latitudes (Callao, 12° S 

e Pisco, 14° S). A Corrente Subsuperficial Peruana é alimentada pelo ramal Secundário 

Sul da CSE que carrega níveis de oxigênio relativamente altos. Assim, com a 

intensificação da CSE pode ser esclarecida a leve tendência positiva do oxigênio aos 

200 m de profundidade desde ca. 1960. Mecanismos análogos aos que regeram a 

variabilidade no Pacífico Nordeste podem explicar a pequena tendência (ou o inicio dela 

no registro) para Concepción (36° S; SRAIN et al., 2015), por sua localização ser 

equivalente com a da Califórnia (30-35° N). 
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Figura 47 - Séries temporais (1960-2010) das concentrações de oxigênio dissolvido em diferentes 
profundidades da coluna d’água: A) 60 m, B) 80 m, C) 100 m, D) 150 m, E) 200 m para a zona nerítica 
(azul) e zona oceânica (vermelho). 
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Figura 48 - Séries de tempo da oxiclina: A) isoxígena de 0,5 ml l-1 e B) isoxígena de 1 ml l-1 para a zona 
nerítica (azul) e a zona oceânica (vermelho). z = Profundidade da oxiclina. 

 

 

 

Figura 49 - Séries temporais (1960-2010) das concentrações trimestrais (vermelho) e sazonais 
(primavera/verão, preto) de oxigênio dissolvido em 200 m de profundidade. A linha preta pontilhada e a 
equação indicam a tendência dos dados sazonais. 
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5.5.5 Desenvolvimento de uma função de transferência baseada em 

foraminíferos bentônicos para as condições sulfídricas no sedimento 

marinho 

 

Com as subseções anteriores, se esclareceu o papel do sulfeto livre na ecologia 

dos foraminíferos bentônicos e a importância que esta relação significa para a 

paleoceanografía. Portanto, com a finalidade de reconstruir os níveis de sulfeto livre na 

água intersticial dos sedimentos superficiais (ΣH2S), uma função de transferência (FT) 

baseada em foraminíferos bentônicos calcários foi desenvolvida para o Peru central. A 

FT foi baseada na relação ecológica entre ΣH2S e os foraminíferos, sendo que o 

primeiro é um dos parâmetros principais na interpretação da distribuição das 

assembléias na margem continental superior do Peru central (CARDICH et al., 2015). O 

ΣH2S não é usualmente registrado em sedimentos superficiais do talude, aparecendo 

apenas nas profundidades abaixo dos 15-20 cm de sedimento. Só as amostras da 

plataforma (<200 m de profundidade), onde o fluxo orgânico exportado é maior e o 

ΣH2S pode aparecer desde a interface sedimento/água, foram relevantes para esse 

estudo. 

 

Para a calibração dos modelos de FT, a base de dados utilizada foi aquela 

publicada por Cardich et al. (2015) para a plataforma de Callao e Pisco, junto com os 

dados da plataforma obtidos nesta tese (Subseção 5.1). Foi também incluída uma nova 

base de dados das assembléias da Bahia de Paracas (MERMA, 2016), permitindo 

cobrir uma maior heterogeneidade ambiental. Das 30 espécies determinadas por 

Cardich et al. (2015), somente as espécies importantes (≥1 %) e com relação direta 

com as medidas de ΣH2S (a partir de um análise de correspondência canônica) foram 

utilizadas. O trabalho da Bahia de Paracas apresentou uma diversidade muito reduzida, 

na qual foram identificadas as mesmas espécies encontradas nos sedimentos da 

plataforma. Finalmente, oito espécies presentes em ambos os trabalhos da plataforma e 

da baía foram usadas (Figura 50).  
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Tabela 11 - Resumo estatístico do desempenho dos modelos WA, MAT e WAPLS 
para os foraminíferos bentônicos calcários no Peru central. WA: Média Ponderada 
(Weighted Average), MAT: Técnica do Análogo Moderno, WA-PLS: Média 
Ponderada dos Mínimos Quadrados Parciais (Weighted Averaging Partial Least 
Squares) 

 Modelo Validação cruzada 
 RMSE R2 RMSEPboot R2boot Max biasboot 

WA 0.523 0.704 0.616 0.625 0.648 
MAT 0.593 0.604 0.647 0.583 0.803 

WA-PLS 
Componente 1 

0.599 0.537 0.681 0.445 0.795 

 

 

A espécie com a relação mais forte e positiva com ΣH2S (logaritmo base 10 dos 

inventários) foi Bolivina costata (Figura 50a). Ao contrário, Bolivina pacifica foi a espécie 

com a relação negativa mais forte (Figura 50c). Outras espécies, como Nonionella auris, 

apresentaram uma distribuição unimodal em relação aos dados medidos de ΣH2S 

(Figura 50g, h). Buliminella elegantissima, sendo uma das espécies importantes na 

plataforma e na baía, não foi considerada, por não ter apresentado uma relação com o 

ΣH2S (Figura 50e).  As amostras de ambos os ambientes para esta espécie ficaram em 

dois grupos bem diferenciados, o que sugere a presença de duas subespécies de B. 

elegantissima. 

 

Para os testes de fidelidade, três modelos de FT foram desenvolvidos com a 

mesma matriz de espécies para todos eles (Tabela 11, Figura 51). A variável ambiental 

“sulfeto intersticial” constou dos inventários de ΣH2S nos primeiros dos centímetros de 

sedimento, lembrando que para o tipo de área de trabalho essa camada de sedimento 

representa o micro habitat total para os foraminíferos calcários (CARDICH et al., 2015). 

Também, segundo Cardich et al. (2015), se considerou a concentração de 18 μM como 

limite que define a anoxia. Assim, o modelo que apresentou o melhor rendimento foi o 

da Média Ponderada (Weighted Average), seguido pelo modelo da Técnica do Análogo 

Moderno e pelo modelo da Média Ponderada dos Mínimos Quadrados Parciais 

(Weighted Averaging Partial Least Squares, WA-PLS) (Tabela 11, Figura 51). A técnica 

da WA-PLS gera resultados para cinco componentes, dos quais se deve eleger o 

componente com o menor RMSEP e a melhor correlação (r2).  O primeiro componente 
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de WA-PLS demonstrou a relação mais forte entre os valores de ΣH2S observados e 

preditos pelo modelo (Figura 51b). 

 

 

Figura 50 - Base de dados para a calibração dos modelos: relação das abundancias relativas das 
espécies mais importantes de foraminíferos calcários com os inventários de sulfeto livre (log2[ΣH2S]). 
Pontos pretos: plataforma de Callao e Pisco (2009-2014); pontos amarelos: Baia Paracas. 
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Os três modelos de FT foram somente aplicados para o testemunho B-13, 

sendo que este apresentou uma adequada preservação das testas calcárias e, devido 

também a sua localização na plataforma continental, representando uma zona mais 

susceptível a episódios de anoxia extrema. Os resultados dos três modelos foram 

coerentes entre si, indicando um pico de maior ΣH2S em ca. 1860 A.D. que apenas 

ultrapassou o limiar de anoxia. Houve também um aumento secundário em ca. 1847 

A.D. (Figura 52). Ambos os aumentos encontraram-se no período sulfídrico indicado 

pelas anomalias de FE Mo e δ15N (Figura 43). O resto do registro apresentou valores 

abaixo do limiar de anoxia, mas foram quase homogêneos e não exibiram nenhuma 

tendência. A pesar das baixas magnitudes de ΣH2S, os resultados corroboraram, por 

meio dos aumentos de ΣH2S, que condições sulfídricas se desenvolveram entre ca. 

1820-1875 A.D. O resultado mais importante foi que a postóxia dominou o maior 

período dos últimos ca. 200 anos na plataforma externa do Peru central. 

 

Como era o esperado, os valores reconstruídos de ΣH2S estiveram ligados ao 

PC2 dos foraminíferos bentônicos. A distribuição de B. costata explicou a variação de 

ΣH2S no B-13, mas adicionou o sinal da variabilidade de oxigenação costeira, 

explicando os baixos valores. Um pequeno acréscimo de ΣH2S foi notado ao redor de 

1975 A.D., quando os FE Mo e δ15N indicaram uma intensificação da ZMO, esteve 

explicado pelo pico de abundancia de Nonionella auris. De uma forma geral, o PC2 

demonstrou eficiência na determinação qualitativa das condições redox sedimentares e 

a elaboração dos modelos permitiu produzir o sentido quantitativo das condições 

anóxicas. 

 

A grande maioria de modelos de FT baseados em foraminíferos bentônicos 

trata de reconstruir a salinidade em ambientes costeiros e mudanças do nível do mar 

(e.g. LEORRI; HORTON; CEARRETA, 2008; SUN et al., 2015). Esse estudo é a 

primeira tentativa de reconstrução das concentrações de ΣH2S emitidas do sedimento 

usando foraminíferos bentônicos. Um viés notório é o número de amostras utilizadas. É 

necessário um maior número de amostras procedentes de áreas análogas. Por outro 

lado, é importante a discriminação entre as duas subespécies de Buliminella 
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elegantissima, uma vez que pelos achados uma subespécie tolera concentrações 

extremas de ΣH2S e a outra subespécie aproveita as condições menos sulfídricas 

(Figura 50). 

 

 

Figura 51 - Valores observados e previstos dos inventários de sulfeto livre (ΣH2S) para os três modelos 
de transferência e os erros residuais. 
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Figura 52 - Reconstrução das concentrações de sulfeto livre (ΣH2S) segundo os três modelos de 
transferência (A, WA; B, MAT; C, WA-PLS) e concentrações médias (D) para o testemunho B-13 (Callao) 
entre 1820-2005. 

 

 

Dado que as amostras da matriz para a calibração pertenceram à mesma área 

(Callao, Pisco e Bahia de Paracas) é muito provável que a autocorrelação seja alta 

entre elas. Como foi indicado acima, para uma ótima reconstrução das condições 

sulfídricas é indispensável que uma futura calibração seja feita incorporando um maior 

 



150 

 

 

número de amostras de outras zonas com deficiência extrema de oxigênio da região da 

ZMO. No entanto, considera-se que a matriz utilizada nessa tese é confiável para uma 

primeira abordagem, pois as amostras pertenceram á períodos distintos de 

amostragem. 

 

Certamente, o estado biogeoquímico do subsistema bentônico não pode ser 

explicado por uma única variável ambiental. Modelos de FT foram executados também 

para um indicador de qualidade de matéria orgânica (cl-a/feop) e para a presença de 

filmes da bactéria filamentosa gigante Thioploca spp. como indicadora do processo 

DNRA (redução dissimilatória de nitrato para amônio), mas os resultados não foram 

estatisticamente significativos. Por outro lado, outras variáveis de grande importância 

como a taxa de desnitrificação bentônica (Dn) não foram tomados em conta nestes 

modelos por causa de um número inadequado de amostras. Porém, diante das 

discussões das subseções anteriores, pode-se estimar a qualidade de matéria orgânica 

associada à variabilidade ENOS com o PC1, e a taxa de desnitrificação com os fluxos 

de Bolivina seminuda, a espécie que representa a maioria da desnitrificação executada 

pelos foraminíferos. Com estas considerações, a Figura 53 mostra como no período 

sulfídrico identificado pelo PC2 e os indicadores geoquímicos (1820-1875 A.D.), a Dn 

apresentou anomalias negativas. A Dn reduzida e picos pequenos de ΣH2S 

descartaram que a sulfato-redução tenha sido um processo constante no sedimento. 

Em contrapartida, a alta qualidade da matéria orgânica sedimentar junto com a alta 

variabilidade ENOS nesse período, sugeriu que a DNRA foi o principal processo, 

favorecido pela dominância dos tapetes de Thioploca spp. no ambiente bentônico da 

plataforma. Desde ca. 1875 até ca. 1955, a Dn apresentou uma tendência de aumento 

que acompanhou a tendência da postóxia mais intensa do PC2 nesse período. A 

intensificação gradual da CSE nesse período e a predominância das condições tipo EN 

impediram que Thioploca spp. se estabeleça, pois esse organismo precisa de sulfeto 

livre para obter energia realizando o DNRA. Por outro lado, as condições tipo EN 

disponibilizaram o nitrato dissolvido para os foraminíferos como B. seminuda.  Nas 

últimas décadas, a dissolução sofrida pelo registro ao redor de ca. 1960 A.D. mascarou 

o sinal biogeoquímico geral. No entanto, o pequeno pico de ΣH2S de ca. 1975 A.D. se 
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correlacionou com a queda de Dn. Finalmente o registro finalizou com a intensificação 

da Dn desde ca. 1980 A.D. até ca. 1995 A.D. 

 

 

Figura 53 - Comparação de indicadores de processos/condições biogeoquímicos para o testemunho B-
13 (Callao) entre 1820-2005: A) PC1 como indicador de labilidade da matéria orgânica, B) fluxo de B. 
seminuda como indicador de desnitrificação de foraminíferos, C) concentrações de sulfeto livre. 

 

 

5.6 RESUMO DOS RESULTADOS 

 

Para resumir os resultados obtidos neste trabalho e representar os pontos 

principais da discussão foram gerados os seguintes modelos conceptuais (Figuras 54-

56). A Figura 54 sintetiza as mudanças das assembléias de foraminíferos na transeção 

batimétrica de Callao em 2013 em relação aos parâmetros biogeoquímicos no 

sedimento (qualidade e quantidade de matéria orgânica, profundidade de penetração 
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de oxigênio e de nitrato, concentração de sulfeto intersticial) e ecológicos (tapetes de 

Thioploca spp.). Este esquema mostra que existe um zoneamento das assembléias em 

relação às condições redox e de material orgânico (MO) alimentício. A qualidade do 

alimento (COL/COT), junto com a profundidade de penetração de nitrato (PPN) são os 

fatores principais que controlam a distribuição dos foraminíferos bentônicos na ZMO. A 

concentração de sulfeto é importante na plataforma interna e a oxigenação de fundo e 

no sedimento parece ter um papel secundário. As espécies do grupo A1 são típicas de 

sedimentos sulfídricos com MO de alta qualidade. Sedimentos postóxicos com alta 

qualidade MO são encontrados na plataforma externa e no centro da ZMO, onde a 

assembléia A2 domina. No centro da ZMO, Bolivina seminuda aparece como a espécie 

mais importante no processo de desnitrificação bentónica. Já na plataforma, Thioploca 

spp. domina nos processos bentônicos de ciglagem de nitrogênio. No centro da ZMO, o 

nitrato dissolvido no fundo e no sedimento começou a subir e a qualidade de MO 

diminuiu drasticamente. Aqui a diversidade da comunidade aumentou, sendo que 

assembléia B foi relevante. As assembléias C, D e E estiveram compostas por espécies 

mais cosmopolitas, encontradas em vários sistemas do oceano. As assembléias C e D 

foram mais importantes desde os 410 m até o limite inferior da ZMO, onde o PPN foi 

relativamente importante. Já saindo da ZMO pelo limite inferior, a assembléia E 

dominou a comunidade, estando associada à maior oxigenação e possivelmente ao 

tamanho do grão do sedimento. 

 

Na plataforma continental, a variabilidade ambiental é maior, sendo dominada 

pelo ENOS na escala interanual. A produtividade primária mostra uma variabilidade 

sazonal que é afetada por eventos de oxigenação costeiros e remotos, associados ou 

não ao ENOS. A Figura 55 exibe a resposta da comunidade de foraminíferos 

bentônicos a essas mudanças. Durante condições normais e de La Niña, as espécies 

da assembléia A1 (Bolivina costata, Nonionella auris e Virgulinella fragilis) dominam a 

plataforma interna, com alto conteúdo de H2S. Abaixo dessas condições, a frequência 

de plumas de sulfeto é alta no período produtivo, mas pelo fato da metodologia satelital 

poderia ser maior. A espécie B. costata domina ainda baixo condições El Niño, 

enquanto que N. auris e V. fragilis não toleram a oxigenação do sistema bentônico. Já 
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na plataforma externa, a assembléia A2 (ex. Bolivina seminuda e Buliminella tenuata) 

domina. Os eventos menores de oxigenação não afetam sobremaneira essas espécies 

na plataforma externa. Porém, eventos El Niño muito fortes e extremos geram uma 

mudança na composição da assembléia. A qualidade da MO cai drasticamente durante 

El Niño, e somente B. seminuda pode aproveitar essa mudança de alimento. Por outro 

lado, a abundância de B. tenuata se reduz quase totalmente, indicando que o 

microhábitat desta espécie tem condições mais reduzidas do que o microhábitat de B. 

seminuda. Estas diferenças foram confirmadas pela diferença do sinal isotópico de C. 

 

 

Figura 54 – Esquema resumindo o zoneamento das espécies de foraminíferos bentônicos na transeção 
batimétrica em Callao em 2013. Os parâmetros biogeoquímicos estão apresentados de forma 
simplificada na parte superior: nível de oxigênio no fundo, COL/COT como indicador de qualidade de 
matéria orgânica (MO) na interface sedimento/água, COL como indicador de quantidade de MO. Os 
tapetes de Thioploca spp. e as zonas óxica, nitrogenada e sulfídrica são indicadas. Na parte inferior, se 
indicam a variação da densidade e da diversidade dos foraminíferos, e a contribuição das assembléias.   
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Por último, a Figura 56 mostra os cenários biogeoquímicos sobre a margem 

continental frente do Peru central nos últimos 200 anos interpretados a partir das 

assembléias dos foraminíferos e metais traço. A interação das variabilidades 

oceanográficas regional e local deu como resultado três periodos temporais: 1830-1875 

A.D., 1875-1960 A.D. e 1960-2005 A.D. O primeiro período apresenta a maior 

intensidade da ZMO de todo o registro, com alta desnitrificação nas águas 

intermediárias. A ZMO intensa foi o resultado de uma alta gradiente zonal térmica no 

Pacífico Equatorial que gerou uma termoclina rasa em frente do Pacífico Leste. A 

Corrente Subsuperficial Peru-Chile apresentou uma intensidade baixa devido a uma 

Corrente Subsuperficial Equatorial (CSE) enfraquecida, indicando uma pobre ventilação 

do sistema em frente do Peru. Neste período, a produtividade foi relativamente alta em 

comparação com centúrias passadas (Pequena Idade de Gelo), mas os ventos locais 

favoráveis a ressurgência não eram tão intensos. A variabilidade ENOS foi alta, sem 

alcançar a eventos extremos, o que promoveu a produtividade, que junto à baixa 

ventilação, gerou condições sulfídricas no sedimento de toda a plataforma. O segundo 

período exibiu um relaxamento continuo da ZMO, com condições postóxicas 

estabelecendo-se nos sedimentos. Isto esteve induzido pelo aprofundamento da 

termoclina causado pelo enfraquecimento do gradiente térmico do Pacífico. A 

produtividade começou aumentar em relacao à intensidade dos ventos. As condições 

sulfídricas se concentraram na plataforma interna e a plataforma poderia estar 

dominada por Thioploca spp. Porém, a plataforma externa apresentou um aumento da 

desnitrificação bentônica nas últimas décadas do segundo período. No último período, a 

ZMO e as condições redox bentônicas exibiram uma alta variação. A termoclina voltou 

ser mais rasa e os ventos da ressurgência continuaram intensos, favorecendo a alta 

produtividade. Porém, desde 1960 a ZMO mostrou um ligeiro enfraquecimento devido à 

intensificação da CSE. A ventilação da plataforma fez com que as condições sulfídricas 

produto do alto fluxo orgânico se concentraram na plataforma interna.  
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Figura 55 – Modelo conceitual da resposta dos foraminíferos bentônicos na plataforma continental do 
Peru central a duas condições oceanográficas correspondentes às fases negativa (La Niña, panel 
superior) e positiva (El Niño, panel inferior) da variabilidade ENOS. ZMO = Zona de Mínima de Oxigênio. 
Área azul claro representa a pluma de sulfeto.    

 

 

Figura 56 – Esquema resumindo os cenários biogeoquímicos na margem continental do Peru central em 
relação às mudanças oceanográficas e climáticas regionais e locais. As setas pretas indicam expansão 
ou contração. As setas amarelas indicam difusão desde o sedimento. ZMO = Zona de Mínima de 
Oxigênio, CSPC = Corrente Subsuperficial Peru-Chile, Dn = desnitrificação, Dn = desnitrificação pelos 
foraminíferos.  

0

100

200

ZMO

m

0

100

200

ZMO

m

+ + + B. costata

N. auris
V. fragilis

+ B. seminuda

B. tenuata

+ + + B. seminuda

+ + + Bu. tenuata

+ + B. costata

ƩH2S

Normal – La Niña

El Niño



156 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Esta tese abrangeu aspectos ecológicos e fisiológicos da comunidade dos 

foraminíferos bentônicos em relação às condições deficientes de oxigênio na interface 

sedimento/água sedimentos associados com a Zona de Mínima de Oxigênio (ZMO) do 

Peru. Isto contribuiu com o conhecimento dos processos biogeoquímicos bentônicos e 

de oceanografia biológica e paleoceanografia a partir da análise das assembléias de 

foraminíferos bentônicos dos sedimentos associados à ZMO do Peru central. 

 

A distribuição e a abundância das assembléias dos foraminíferos vivos 

encontrados nos sedimentos sobre influencia da ZMO estão controladas pela qualidade 

dos nutrientes disponíveis no sedimento, enquanto a diversidade está determinada 

pelas condições redox. Os resultados para a plataforma corroboram com as 

assembléias indicadoras determinadas em trabalhos anteriores. Além disso, evidenciam 

uma diferença chave entre as espécies dominantes Bolivina seminuda e Buliminella 

tenuata associada com as grandes dissimilaridades da qualidade de alimento ligado à 

variabilidade ENOS. Sugere-se que nos sedimentos do Peru, B. seminuda pode ser 

indicadora de eventos de oxigenação intensa no ambiente hipóxico (e.g. El Niño) devido 

à sua plasticidade ecológica. Por outro lado, B. tenuata pode ser indicadora de eventos 

de intensificação das condições redutoras na ZMO devido ao maior fluxo orgânico para 

o fundo marinho (e.g. La Niña), porque sua densidade aumenta sob essa condição 

ambiental. 

 

Para os processos biogeoquímicos, esta tese evidenciou o importante papel 

dos foraminíferos bentônicos na ciclagem de nitrogênio. Várias espécies de 

foraminíferos calcários e aglutinantes conseguem incorporar e armazenar nitrato 

intracelularmente o que significa um importante estoque de nitrato biodisponível nos 

sedimentos, igual ou superior ao estoque de Thioploca spp. A espécie B. seminuda é 

indicadora de grande importância na desnitrificação, devido à suas densidades e aos 

estoques de nitrato que apresentou. 
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A partir do estudo temporal, evidenciou-se a importância das plumas de sulfeto 

e dos eventos de oxigenação na determinação das densidades da comunidade na 

plataforma. Altas quantidades de alimento significam um maior desenvolvimento da 

comunidade, especialmente dos calcários. Mas o incremento da frequência e duração 

das plumas de sulfeto é limitante para esse desenvolvimento. A espécie Bolivina 

costata, representante da assembléia de sedimentos sulfídricos, exibe um 

comportamento ecológico mais flexível, sendo dominante na presença de plumas de 

sulfeto como durante eventos El Niño. Já Nonionella auris apresenta preferências por 

microhábitat mais reduzido. Os sinais isotópicos de ambas as espécies corroboram 

estes comportamentos. Por outro lado, B. seminuda e B. costata, que dominam 

ambientes diferentes apresentam sinais isotópicos similares, evidenciando que se 

desenvolvem ou calcificam principalmente na interface sedimento/água. A diferença 

isotópica entre B. seminuda e B. tenuata confirma a relação descrita acima, sendo 

associada com microhábitats mais reduzidos que estariam favorecidos durante eventos 

La Niña. 

 

Durante aproximadamente os últimos 200 anos, as condições oceanográficas 

do Sistema de Correntes de Humboldt responderam à variabilidade climática regional e 

local evidenciando variações na intensidade da ZMO e das condições redox no 

sedimento. A interação da profundidade da termoclina, a ventilação associada com a 

intensidade da Corrente Subsuperficial de Peru-Chile, a variabilidade ENOS e os ventos 

locais determinaram a expansão/contração da ZMO. Em geral, nos últimos 200 anos, a 

ZMO e as condições reduzidas no sedimento diminuíram desde condições sulfídricas 

no século XIX com abundância da espécie B. costata, para condições postóxicas desde 

ca. 1880, com um aumento da espécie B. pacifica. Nas últimas décadas, contrário à 

intensificação da hipóxia registrada em outras zonas de ressurgência, o Peru central 

apresentou uma bem leve tendência para maior oxigenação associada ao 

fortalecimento da circulação equatorial. A proximidade com o equador impede que a 

ZMO do Peru central seja atingido pelo mecanismo oceanorgráfico responsável da 

desoxigenação recente frente da Califórnia e de Concepción.  
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Com respeito à reconstrução quantitativa da condição sulfídrica, os 

foraminíferos apresentaram um desempenho aceitável. Para obter resultados melhores, 

esta reconstrução precisa de uma base de dados maior e também comparações com 

reconstruções de outros parâmetros determinantes para a comunidade. Contudo, a 

reconstrução das medidas de sulfeto intersticial baseada nas assembléias de 

foraminíferos é promissora.  
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8 APÊNDICES 

 

8.1 Esquema das características dos sedimentos superficiais na margem continental 

de Callao, Peru, durante a campanha Meteor 92 em janeiro de 2013. A faixa 

cinza indica a extensão da Zona Mínima de Oxigênio (ZMO). As zonas dos 

domínios pelágicos (nerítica e oceânica) e bentônicos (plataforma e talude) são 

indicadas. Atributos importantes: C: camada preta superficial; L: laminações; N: 

nódulos de fosforita; M: sedimentos homogeneizados de lama; F: areia de 

foraminíferos; P: areia de fosforita.  
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8.2 Biovolume celular (mm3, valores em notação científica), conteúdo médio de 

nitrato intracelular (pmol cel-1) e a sua concentração (mM) para espécies de 

foraminíferos bentônicos aglutinantes e calcários em seis estações da transeção 

M92 de Callao em 2013. 

 

Estação 70 m           

 
Volume (mm3) NO3 (pmol cel-1) NO3 (mM) 

Prof. (cm) 0-1 1-2 0-1 1-2 0-1 1-2 

Bathysiphon             

Reophax sp.             

Textularia sp.             

B. alata             

B. costata 2.7E-03 (7.5E-04) 3.8E-03 (1.2E-03) 6.0 19.0 2.2 5.0 

B. minuta             

B. pacifica             

B. plicata             

B. seminuda (big) 7.4E-03   46.3   6.2   

B. seminuda (small)             

B. spissa             

Buliminella tenuata             

B. pseudobeyrichi             

Bolivina sp.             

C. carmenensis ind.1             

C. carmenensis ind.2             

Cassidulina delicata             

Cassidulina sp.1             

C. cancellata             

Epistominella obesa             

Epistominella sp.             

Globobulimina (big)             

Globobulimina (small)             

N. auris (big) 3.7E-03 (6.2E-04)   19.1   5.1   

N. auris (small) 1.3E-03 (3.5E-04)   3.4   2.7   

Uvigerina peregrina             

Uvigerina striata             

V. fragilis 6.9E-03 5.4E-03 0 131.0 0 24.4 

Valvulineria californica             

Valvulineria inaequalis             

Virgulina sp.             
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Estação 144 m           

 
Volume (mm3) NO3 (pmol cel-1) NO3 (mM) 

Prof. (cm) 0-1 0-1 tap 0-1 0-1 tap 0-1 0-1 tap 

Bathysiphon   2.1E-02 (1.8E-02)   20.4   1.0 

Reophax sp.             

Textularia sp.             

B. alata             

B. costata   4.1E-03 (3.9E-04)   150.1   36.6 

B. minuta             

B. pacifica 1.9E-03 (9.5E-04)   57.9   29.8   

B. plicata             

B. seminuda (big) 1.1E-02 (4.2E-03) 6.4E-03 (1.0E-03) 169.4 57.9 16.0 9.1 

B. seminuda (small) 5.2E-03 (2.0E-03) 3.2E-03 (4.8E-04) 14.1 92.9 2.7 28.7 

B. spissa             

Buliminella tenuata 2.0E-03 (1.5E-03) 2.1E-03 (7.2E-04) 107.8 123.5 53.4 59.0 

B. pseudobeyrichi             

Bolivina sp.             

C. carmenensis ind.1             

C. carmenensis ind.2             

Cassidulina delicata             

Cassidulina sp.1 8.2E-03 (6.7E-04) 1.8E-02 89.6 470.5 10.9 26.7 

C. cancellata              

Epistominella obesa             

Epistominella sp.             

Globobulimina (big)             

Globobulimina (small)             

N. auris (big)   5.8E-03   509.7   87.8 

N. auris (small)             

Uvigerina peregrina             

Uvigerina striata             

V. fragilis             

Valvulineria californica             

Valvulineria inaequalis             

Virgulina sp.             
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Estação 243 m           

 
Volume (mm3) 

Prof. (cm) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

Bathysiphon             

Reophax sp.             

Textularia sp.             

B. alata             

B. costata             

B. minuta             

B. pacifica 
2.7E-03 

(1.0E-03) 
3.6E-03 

(1.9E-03) 
        

B. plicata 
3.3E-02 

(3.6E-03) 
1.5E-02 

(2.8E-06) 
1.8E-02 

(6.4E-03) 
      

B. seminuda (big) 
1.8E-02 

(3.3E-03) 
  

1.8E-02 
(3.3E-03) 

      

B. seminuda 
(small) 

1.1E-02 
(4.6E-03) 

6.8E-03 
(2.8E-03) 

7.8E-03 
(2.6E-03) 

  5.0E-03 8.2E-03 

B. spissa             

Buliminella tenuata 
3.0E-03 

(1.1E-03) 
2.7E-03 

2.4E-03 
(9.4E-04) 

7.5E-04 
(3.0E-04) 

2.9E-03 2.6E-03 

B. pseudobeyrichi 
3.4E-02 

(9.7E-04) 
1.9E-02 

(2.9E-03) 
        

Bolivina sp.             

C. carmenensis 
ind.1 

3.8E-01 4.5E-02         

C. carmenensis 
ind.2 

3.8E-01           

Cassidulina 
delicata 

            

Cassidulina sp.1     1.6E-02       

C. cancellata              
Epistominella 

obesa 
7.6E-03 

(5.1E-03) 
7.1E-03 

(1.1E-03) 
8.3E-03       

Epistominella sp.             
Globobulimina 

(big) 
  1.7E-01         

Globobulimina 
(small) 

  
1.7E-02 

(2.3E-03) 
        

N. auris (big)             

N. auris (small)             
Uvigerina 
peregrina 

            

Uvigerina striata             

V. fragilis             
Valvulineria 

californica 
3.2E-01   3.2E-01       

Valvulineria 
inaequalis 

            

Virgulina sp.             
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Estação 243 m                       

 
NO3 (pmol cel-1) NO3 (mM) 

Prof. (cm) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

Bathysiphon                         

Reophax sp.                         

Textularia sp.                         

B. alata                         

B. costata                         

B. minuta                         

B. pacifica 82.9 0         30.6 0         

B. plicata 541.1 0 19.9       16.3 0 1.1       

B. seminuda (big) 234.6   27.0       13.2   1.5       

B. seminuda (small) 206.4 0 6.1   0 0 18.5 0 0.8   0 0 

B. spissa                         

Buliminella tenuata 2.8 0 23.0 76.9 0 427.2 0.9 0 9.5 102.7 0 163.0 

B. pseudobeyrichi 77.5 0         2.3 0         

Bolivina sp.                         

C. carmenensis ind.1 21719.6 111.0         57.0 2.5         

C. carmenensis ind.2 25561.3           67.1           

Cassidulina delicata                         

Cassidulina sp.1     0           0       

C. cancellata                         

Epistominella obesa 111.3 0 0       14.6 0 0       

Epistominella sp.                         

Globobulimina (big)   22.8           0.1         

Globobulimina (small)   0           0         

N. auris (big)                         

N. auris (small)                         

Uvigerina peregrina                         

Uvigerina striata                         

V. fragilis                         

Valvulineria californica 3043.1   5.2       9.4   0       

Valvulineria inaequalis                         

Virgulina sp.                         
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Estação 647 m             

 
Volume (mm3) 

Prof. (cm) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Bathysiphon               

Reophax sp. 2.1E-01 
1.5E-01 

(1.5E-01) 
  5.5E-01       

Textularia sp.               

B. alata   2.0E-02 
1.7E-02 

(1.6E-02) 
  1.6E-02     

B. costata               

B. minuta 
3.4E-03 

(1.7E-03) 
2.4E-03 

2.5E-03 
(7.6E-04) 

2.9E-03 
(1.3E-03) 

2.6E-03 
(5.5E-04) 

1.3E-03 
(5.5E-04) 

2.5E-03 
(6.4E-04) 

B. pacifica               

B. plicata               

B. seminuda 
(big) 

              

B. seminuda 
(small) 

              

B. spissa               

B. tenuata               

B. 
pseudobeyrichi 

      6.5E-02       

Bolivina sp.               

C. carmenensis 
ind.1 

              

C. carmenensis 
ind.2 

              

Cassidulina 
delicata 

5.7E-02 
(3.8E-02) 

      6.9E-03     

Cassidulina 
sp.1 

              

C. cancellata               

Epistominella 
obesa 

              

Epistominella 
sp. 

3.3E-03 
(1.2E-03) 

5.6E-03 
(2.0E-03) 

7.4E-03 
(3.5E-03) 

4.8E-03 
(2.8E-03) 

1.2E-02 
(6.2E-03) 

5.9E-03 
(2.9E-03) 

4.4E-03 
(1.2E-03) 

Globobulimina 
(big) 

              

Globobulimina 
(small) 

    6.2E-02         

N. auris (big)               

N. auris (small)               
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Uvigerina 
peregrina 

8.1E-02 
(1.6E-02) 

6.5E-02 
(1.6E-02) 

9.2E-02 
(6.4E-02) 

5.6E-02 
(2.3E-02) 

1.3E-01 
(8.3E-02) 

1.5E-01 
(5.0E-02) 

2.3E-01 
(8.9E-02) 

Uvigerina 
striata 

  1.9E-02           

V. fragilis               

Valvulineria 
californica 

              

Valvulineria 
inaequalis 

  
5.3E-02 

(3.5E-03) 
  

2.1E-01 
(1.0E-01) 

      

Virgulina sp.               

  

Estação  647 m   

 
NO3 (pmol cel-1)  NO3 (mM) 

Prof. (cm) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Bathysiphon                             

Reophax sp. 741.6 1498.7   0       3.6 10.0   0       

Textularia sp.                             

B. alata   0 0   0       0 0   0     

B. costata                             

B. minuta 0.0 0 4.7 21.7 0 0 0 0 0 1.9 7.5 0 0 0 

B. pacifica                             

B. plicata                             

B. seminuda (big)                             

B. seminuda (small)                             

B. spissa                             

Buliminella tenuata                             

B. pseudobeyrichi       0             0       

Bolivina sp.                             

C. carmenensis ind.1                             

C. carmenensis ind.2                             

Cassidulina delicata 88.9       0     1.6       0     

Cassidulina sp.1                             

C. cancellata                             

Epistominella obesa                             

Epistominella sp. 25.5 295.6 1.6 0 0 0 5.0 7.7 53.2 0.2 0 0 0 1.1 

Globobulimina (big)                             

Globobulimina (small)     0             0         

N. auris (big)                             

N. auris (small)                             

Uvigerina peregrina 37.0 24.4 0 17.6 0 0 92.7 0.5 0.4 0 0.3 0 0 0.4 

Uvigerina striata   676.3             36.1           

V. fragilis                             

Valvulineria californica                             

Valvulineria inaequalis   15.4   0         0.3   0       

Virgulina sp.                             
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Estação 772 m           

 
Volume (mm3) 

Prof. (cm) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 

Bathysiphon             

Reophax sp.             

Textularia sp.             

B. alata             

B. costata             

B. minuta             

B. pacifica             

B. plicata             

B. seminuda (big)             

B. seminuda 
(small) 

            

B. spissa             

B. tenuata             

Bolivina 
pseudobeyrichi 

            

Bolivina sp.             

C. carmenensis 
ind.1 

            

C. carmenensis 
ind.2 

            

Cassidulina 
delicata 

2.0E-02 
(7.5E-03) 

6.7E-03 
(4.1E-03) 

6.5E-02 
(5.4E-02) 

1.6E-02 
3.9E-02 

(4.4E-02) 
8.7E-02 

(1.1E-01) 

Cassidulina sp.1             

C. cancellata             

Epistominella 
obesa 

            

Epistominella sp. 2.8E-02   6.5E-02 3.0E-02 8.6E-03 
7.7E-03 

(1.9E-03) 

Globobulimina 
(big) 

            

Globobulimina 
(small) 

  6.1E-02         

N. auris (big)             

N. auris (small)             

Uvigerina 
peregrina 

6.5E-02 
(1.9E-02) 

1.1E-01 
(4.7E-02) 

1.8E-01 
(5.7E-02) 

1.1E-01 
(3.5E-02) 

6.1E-02 
(2.3E-02) 

2.6E-01 
(1.1E-01) 

Uvigerina striata 
1.8E-02 

(5.0E-03) 
8.9E-03 

(2.3E-03) 
3.5E-02 

(1.3E-02) 
1.4E-02 

(2.4E-03) 
  

6.7E-02 
(9.0E-05) 

V. fragilis             

Valvulineria 
californica 

            

Valvulineria 
inaequalis 

        1.0E-02   

Virgulina sp.       2.5E-02     
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Estação  772 m                       

 
NO3 (pmol cel-1)         NO3 (mM)         

Prof. (cm) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 

Bathysiphon                         

Reophax sp.                         

Textularia sp.                         

B. alata                         

B. costata                         

B. minuta                         

B. pacifica                         

B. plicata                         

B. seminuda (big)                         

B. seminuda (small)                         

B. spissa                         

B. tenuata                         

Bolivina pseudobeyrichi                         

Bolivina sp.                         

C. carmenensis ind.1                         

C. carmenensis ind.2                         

Cassidulina delicata 143.9 95.9 152.9 498.5 50.1 323.8 7.3 14.4 2.3 30.5 1.3 3.7 

Cassidulina sp.1                         

C. cancellata                         

Epistominella obesa                         

Epistominella sp. 187.0   105.2 256.4 673.3 5.1 6.8   1.6 8.5 78.2 0.7 

Globobulimina (big)                         

Globobulimina (small)   1109.6           18.1         

N. auris (big)                         

N. auris (small)                         

Uvigerina peregrina 195.0 57.8 25.7 23.6 89.0 73.6 3.0 0.5 0.1 0.2 1.5 0.3 

Uvigerina striata 23.9 213.5 87.3 333.0   152.1 1.4 23.9 2.5 23.8   2.3 

V. fragilis                         

Valvulineria californica                         

Valvulineria inaequalis         1259.3           124.6   

Virgulina sp.                         
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Estação 1025 m       

 
Volume (mm3)       

Prof. (cm) 0-1 1-2 2-3 3-4 

Bathysiphon         

Reophax sp.       2.6E-01 

Textularia sp.       5.6E-03 

B. alata         

B. costata         

B. minuta         

B. pacifica         

B. plicata         

B. seminuda (big)         

B. seminuda (small)         

B. spissa 5.2E-02 (4.4E-04) 2.8E-01 9.8E-02   

B. tenuata         

Bolivina pseudobeyrichi 1.2E-02       

Bolivina sp.       1.2E-01 

C. carmenensis ind.1         

C. carmenensis ind.2         

Cassidulina delicata         

Cassidulina sp.1         

C. cancellata 3.34 (0.84)       

Epistominella obesa         

Epistominella sp. 3.9E-03 (3.1E-03)     2.3E-02 

Globobulimina (big)         

Globobulimina (small)         

N. auris (big)         

N. auris (small)         

Uvigerina peregrina 2.4E-01       

Uvigerina striata 3.9E-02 (1.0E-02) 5.9E-02 (3.5E-02) 3.4E-02 (8.6E-04)   

V. fragilis         

Valvulineria californica         

Valvulineria inaequalis         

Virgulina sp.         
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Estação 1025 m               

 
NO3 (pmol cel-1) NO3 (mM)     

Prof. (cm) 0-1 1-2 2-3 3-4 0-1 1-2 2-3 3-4 

Bathysiphon                 

Reophax sp.       0       0 

Textularia sp.       709.8       126.3 

B. alata                 

B. costata                 

B. minuta                 

B. pacifica                 

B. plicata                 

B. seminuda (big)                 

B. seminuda (small)                 

B. spissa 96.8 1787.4 327.7   1.8 6.3 3.3   

B. tenuata                 

Bolivina pseudobeyrichi 677.3       56.8       

Bolivina sp.       0       0 

C. carmenensis ind.1                 

C. carmenensis ind.2                 

Cassidulina delicata                 

Cassidulina sp.1                 

C. cancellata 
1496 

(2084) 
      1.6       

Epistominella obesa                 

Epistominella sp. 687.8     308.1 176.0     13.6 

Globobulimina (big)                 

Globobulimina (small)                 

N. auris (big)                 

N. auris (small)                 

Uvigerina peregrina 719.4       2.9       

Uvigerina striata 414.2 771.4 53.4   12.2 13.1 1.6   

V. fragilis                 

Valvulineria californica                 

Valvulineria inaequalis                 

Virgulina sp.                 
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8.3 Gráfico ternário para a comparação das descolorações (cor RGB-Red-Green-

Blue) de plumas de sulfeto de Peru central (vermelho e verde) com as de 

Namibia (preto e tons de azul; OHDE, MOHRHOLZ, 2011) e exemplos de 

imagens de satélite MODIS Aqua. S: pluma de sulfeto; P: produtividade primaria. 

 

Callao

Pisco

Callao

Pisco

S

S

P

02/04/2009 25/04/2009
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8.4 Pranchas de foraminíferos 

 

PRANCHA 1 

 

1 Bolivina costata (barra = 100 μm) 

2 Nonionella auris (2a: vista dorsal; 2b: vista ventral; barra = 100 μm)  

3 Bolivina striatula (barra = 200 μm)  

4 Buliminella elegantissima (barra = 50 μm)  

5 Bolivina seminuda (morfotipo da plataforma; barra = 200 μm)  

6 Bolivina seminuda (morfotipo da plataforma interna; barra = 100 μm)  

7 Buliminella tenuata (barra = 100 μm)  

8 Bolivina pacifica (barra = 100 μm)  

9 Nonionella stella (barra = 50 μm)  

10 Cassidulina sp.1 (10a: vista lateral; 10b: vista apertural; barra = 200 μm)  

11 Bolivina plicata (barra = 200 μm)  

12 Epistominella obesa (barra = 100 μm)  
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1 2a 2b 3 4

5 6 7 8 9

10a 10b 11 12
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PRANCHA 2 

 

1 Cancris carmenensis (1a: vista ventral; 1b: vista dorsal; barra = 300 μm) 

2 Bolivina pseudobeyrichi (barra = 200 μm)  

3 Bolivina interjuncta (barra = 300 μm)  

4 Bolivina spissa (barra = 100 μm)  

5 Globobulimina affinis (barra = 500 μm)  

6 Loxostomum sp. (barra = 200 μm)  

7 Gyroidina sp. (barra = 300 μm)  

8 Uvigerina striata (barra = 300 μm)  

9 Uvigerina peregrina (barra = 300 μm)  

10 Uvigerina semiornata (barra = 200 μm)  

11 Valvulineria inequalis (11a: vista ventral; 11b: vista dorsal; barra = 500 μm)  
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1a 1b 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11a 11b
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PRANCHA 3 

 

1 Reophax scorpiurus (barra laranja = 5 mm, serve para espécies 1-7) 

2 Eggerella bradyi 

3 Reophax dentaliniformis 

4 Cribrostomoides subglobossum 

5 Ammodiscus sp. 

6 Cyclammina cancellata  

7 Ammobaculites agglutinans 

8 Trochammina sp. (barra = 100 μm)  
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