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RESUMO

Durante o último ciclo glacial/interglacial a circulação do oceano Atlântico foi fortemente afetada
pela variação da Circulação Meridional de Retorno do Atlântico (AMOC), pelas mudanças na
geometria das massas d’água de fundo e pela variação da produtividade em áreas de altas
latitudes. Todos esses fatores somados controlam a distribuição e a partição geoquímica dos
metais-traço. O mercúrio é um metal-traço altamente sensível as mudanças de oxigenação e
produtividade o que faz dele um potencial proxie das mudanças paleoambientais. O
fracionamento isotópico do Hg é uma ferramenta bastante empregada em estudos sobre a
ciclagem do Hg em longas escalas de tempo. Seus resultados têm ajudado a elucidar os processos
relacionados à fonte e biogeoquímica deste elemento. Portanto, este trabalho avaliou os efeitos
das mudanças de circulação no Oceano Atlântico durante o último ciclo glacial/interglacial na
biogeoquímica do Hg. Para isso. A concentração total do Hg foi determinada, em alta resolução,
no testemunho GL1090. Este testemunho foi coletado na Bacia de Santos e cobre os últimos 185
ka. No último ciclo glacial/interglacial o Hg apresentou um distinto comportamento ao longo dos
estágios isotópicos marinhos (MIS), onde, sua geoquímica e remoção para o sedimento foi
fortemente relacionado com o aporte de matéria orgânica (MO) e com a precipitação do
carbonato biogênico. O comportamento similar entre carbono orgânico total, CaCO3 e o δ13C de
Cibicides wuellerstorfi demostraram que esses marcadores foram amplamente afetados pelas
mudanças na AMOC ao longo dos MIS, portanto, alteraram a partição geoquímica e
disponibilidade do Hg na coluna d’água. Este fato ficou evidente no MIS 4, onde a presença de
águas mais corrosivas, oriundas da Antártica foi responsável pela diminuição da precipitação do
CaCO3 e aumento da remineralização da MO. Visto isso, o Hg foi continuamente ciclado nas
massas d’ água de fundo como um nutriente. Além disso, a relação observada entre o CO2 e Hg
sugere que durante os períodos de enfraquecimento da AMOC, o oceano profundo foi um dos
principais sumidouros deste elemento. Também foi observada uma sensibilidade do Hg a
variação redox do sedimento durante a Terminação II. Fato este, explicado pela retomada da
AMOC. Esta hipótese foi confirmada pelo comportamento antagônico do Hg e do COT frente ao
Mn e o CaCO3. A mesma resposta não foi vista para a Terminação I o que sugeriu uma diferença
na intensidade da circulação de fundo durante estes dois eventos. A razão Hg/COT apontou para
abrupto aporte de Hg durante o LGM e após a Terminação II. Porém, a partir da comparação dos
resultados com o Δ199Hg, δ202Hg e com a razão Ti/Al ficou evidente que rápida acumulação de
Hg durante o LGM esteve relacionada a uma significativa entrada de material argiloso oriundo do
continente e a rápida acumulação durante a Terminação II aos processos oxidativos da MO no
sedimento. O fracionamento dependente da massa (FDM) apresentou uma ampla variação, já o
fracionamento independente da massa (FIM) apresentou valores significativamente negativos em
amostras do MIS 2 e do MIS 6, para os demais, os valores não apresentaram significância.
Nossos resultados demonstram uma diferença no FDM e o FIM entre os períodos glaciais e
interglaciais, além disso, não estão em acordo com os valores estimados para o sedimento
marinho. Isto sugere que o fracionamento deste elemento foi amplamente afetado por misturas de
fontes e processos ao longo dos MIS.
Palavras-chave: Mercúrio. Circulação meridional de retorno do Atlântico. Remineralização da
matéria orgânica. Carbonato de cálcio. Estágios isotópicos marinhos. Isótopos de merúrio.

ABSTRACT

During the last glacial/interglacial cycle the Atlantic Ocean circulation was affected by changes
in the Atlantic Meridional overturning circulation (AMOC), which modifies intermediate and
deep water masses proportions and high latitude productivity. All these factors together are
responsible by distribution and geochemistry partitioning of trace metals. Mercury is a redox and
productivity-sensitive trace metal that turn it a potencial proxie of paleoenviromental changes.
The isotope of Hg is a tool widely applied in researches about long-term mercury cycling. These
results have helped to explain the processes related to source and biogeochemistry of this metal.
Therefore, this work considered the effect of Atlantic Ocean circulation changes during the last
glacial/interglacial cycle over biogeochemistry of Hg. For this, high resolution Hg total
concentration was performed in core GL1090. This core was collected at Santos Basin and cover
the last 185 ka. In the last Glacial/Interglacial cycle, Hg showed a distinct trend throughout
marine isotopic stages (MIS), where, its geochemistry and scavenging toward sediment was
correlated to organic matter (OM) input and biogenic carbonate precipitation. Total organic
carbon (TOC), CaCO3, and δ13C benthic foraminifera showed similar trends, it suggests that
theses proxies were affected by AMOC changes throughout the MIS, therefore, it affected Hg
partitioning and availability in water column. This was more evident during MIS 4, where more
corrosive Antarctic deep waters presence increased CaCO3 dissolution and intensified organic
matter remineralization. Thus, Hg was continuously cycled in deep water, assuming a nutrientlike behaviour. Furthermore, the relationship between Hg and CO2 suggest that during AMOC
weakening periods, Hg(II) storage increased in deep ocean. Mercury also responded to redox
variation in sediment during Termination II, where it can be explained by AMOC strengthening.
This hypothesis was confirmed by antiphase behaviour of Hg and COT when compared with Mn
and CaCO3. The same response could not be observed for Termination I, implying a different
deep circulation between these events. The Hg/TOC ration showed abrupt input of Hg during the
Last Glacial Maximum (LGM) and in Termination II. However, when compared Δ199Hg, δ202Hg
with Ti/Al ration, was evident that rapid Hg acumulation in LGM was related to continental input
material and the rapid accumulation during Termination II related to oxidative OM processes in
the sediment. Mass dependent fractionation (MDF) showed a large variation, however, the mass
independent fractionation (MIF) had significant values in MIS 2 and MIS 6 samples. Our results
indicated a difference at MDF and MIF between glacial and interglacial periods, besides, they did
not agree with values estimated to marine sediments what suggest that Hg fractionation was
widely affected by distinct sources and process over MIS.
Keywords: Mercury. Atlantic meridional overturning circulation. Organic
remineralization. Calcium carbonate. Marine isotopic stages. Isotope of mercury.
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1 INTRODUÇÃO

Durante o último ciclo glacial diversos registros geológicos apontam para uma
variabilidade no sistema climático. Hipóteses sugerem que variações orbitais teriam sido o
principal causador dessas mudanças (RUDDIMAN, 2006). Entretanto, a aplicação desses
parâmetros como o único fator modulador dos ciclos climáticos tem sido amplamente debatido e
questionado pela literatura (PETIT et al., 1999; SIGMA; BOYLE 2000; MARTÍNEZ-GARCÍA
et al., 2014). Estudos demonstram uma estreita correlação entre os períodos glaciais e a queda nas
concentrações atmosféricas de CO2 e CH4 e sugerem que os gases do efeito estufa foram
importantes na modulação do clima juntamente com as forçantes orbitais (PETIT et al., 1999;
MARTÍNEZ-GARCÍA et al., 2009; LOURANTOU et al., 2010). Neste aspecto, destacam-se as
regiões de altas latitudes, especialmente o Atlântico Sul, no qual é apontado como o principal
responsável pela queda na pressão parcial de CO2 (pCO2) durante os períodos glaciais (SIGMA;
HAIN; HAUG, 2010). Este fato é explicado a partir de uma combinação de mecanismos físicos e
biogeoquímicos que incluem: a entrada e transferência de carbono para o oceano profundo via
bomba biológica, aumento da estratificação vertical, enfraquecimento da Circulação Meridional
de Retorno do Atlântico (AMOC, do inglês: Atlantic meridional overturning circulation),
redução da ventilação do oceano profundo e a hipótese da fertilização do Atlântico sul pelo
aumento do aporte de ferro (ANDERSON et al., 2009; SIGMA; HAIN; HAUG, 2010).
Esse conjunto de mudanças físicas e biogeoquímicas afeta diretamente a partição
geoquímica de muitos metais-traço sensíveis à variação redox e de produtividade, como por
exemplo: Ba, Mo, Fe, Mn, U, Cd, entre outros (THOMSON; HIGGS; COLEY et al., 1996;
KASTEN et al., 2001; TRIBOVILLARD et al., 2006; WAGNER; HENDY, 2017). Visto isso,
diversos estudos utilizam esses elementos para avaliar as mudanças na paleocirculação e
paleoprodutividade dos oceanos ao longo dos ciclos glacial/interglacial (THOMSON et al., 1990;
CHASE; ANDERSON, 2001; KASTEN et al., 2001; TRIBOVILLARD et al., 2006; WAGNER
;HENDY, 2017).
Um metal traço que vem sendo bastante estudando em longas escalas temporais é o
mercúrio (Hg) (SIAL et al., 2010; SIAL et al., 2013) . Este elemento é altamente sensível às
mudanças na condição redox e de produtividade que ocorrem nos sistemas aquáticos (MOREL;
KRAEPIEL; AMYOT, 1998; LAMBORG; HAMMERSCHMIDT; BOWMAN, 2016). Além
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disso, a atividade vulcânica é a principal fonte natural de emissão desse elemento para a
atmosfera, logo diversos estudos tem aplicado o Hg como um proxy de grandes eventos
climáticos associados ao vulcanismo (SIAL et al., 2013; GRASBY et al., 2013; PERCIVAL et
al., 2015). Vandal et al. (1993), em estudos feitos no Dome C, demonstraram que o
enriquecimento deste metal estava relacionado com o aumento da produtividade no oceano
Atlântico durante o Último Máximo Glacial (LGM, do inglês: Last Glacial Maximum). Estudo
mais recente, na mesma região e englobando uma escala de tempo maior, mostrou uma diferença
significativa nas concentrações de Hg nos períodos glaciais em relação aos interglaciais. Além
disso, destacou a importância da Antártica como sumidouro deste elemento (JITARU et al.,
2009). Outros estudos realizados respectivamente no Atlântico Equatorial e no Atlântico Norte
demonstraram o efeito das mudanças na circulação e de produtividade na deposição do Hg entre
períodos glaciais e interglaciais (KITA et al., 2013; KITA et al., 2016).
A ciclagem do Hg nos oceanos tem sido amplamente estudada e debatida pela literatura
(MASON; ROLFHUS; FITZGERALD, 1998; MASON; SULLIAN, 1999; MASON; LAWSON;
SHEU 2001; SOERESEN et al., 2014; COSSA el al., 2018). Entretanto, poucos são os trabalhos
que citam a importância das correntes de fundo na dinâmica deste elemento nos sistemas
oceânicos (LAURIER et al., 2004, COSSA et al., 2011; ZHANG; JAEGLÉ; THOMPSOM, 2014;
LAMBORG et al., 2014; COSSA et al., 2018). Tem sido demonstrado que em regiões de alta
latitude ocorre uma grande transferência do Hg depositado na superfície para as massas d’água
intermediárias e de fundo. Deste modo, o Hg entra na circulação profunda, sendo exportado para
regiões de baixa latitude. Os trabalhos ainda destacam que esse processo pode aumentar devido
ao derretimento do permafrost causado pelas mudanças climáticas (ZHANG; JAEGLÉ;
THOMPSOM, 2014; LAMBORG et al., 2014; COSSA et al., 2018). Portanto, o estudo sobre a
ciclagem do Hg em diferentes períodos climáticos integrando o oceano profundo é de suma
importância para elucidar e enriquecer os atuais modelos conceituais sobre os processos de
transferência que ocorrem com este elemento neste sistema.
Um dos grandes desafios das pesquisas sobre Hg é identificar a fonte e as
transformações biogeoquímicas que este elemento sofre no meio. Uma ferramenta que vem
auxiliando na compreensão desses processos é o fracionamento isotópico do Hg. A partir desta
técnica pesquisadores tem demonstrado uma melhor compreensão sobre as fontes,
transformações fotoquímicas e biológicas, além dos processos diagenéticos que afetam este
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elemento no sedimento (BLUM; BERGQUIST, 2007; SMITH et al., 2008; WIEDERHOLD et
al., 2010; LIU et al., 2011; YIN et al., 2015). Portanto, para elucidar os efeitos na biogeoquímica
do Hg frente às mudanças na circulação de fundo ao longo dos dois últimos ciclos
Glacial/Interglacial, este trabalho utilizou o fracionamento isotópico deste elemento juntamente
com a sua concentração total. Além disso, para auxiliar as interpretações, os resultados foram
integrados a outros proxies já descritos na literatura.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Identificar os processos biogeoquímicos ocorridos com o mercúrio durante os dois últimos
ciclos glacial-interglacial e avaliar a relação das mudanças nos padrões de circulação do
Atlântico Sul na sedimentação desse elemento.

2.1.1 Objetivos específicos

1 Determinar a concentração de Hg total ao longo de um perfil sedimentar, para avaliar o
padrão de distribuição do Hg durante os períodos glaciais e interglaciais
2 Relacionar o padrão de distribuição deste elemento com proxies de paleocirculação, com o
intuito de avaliar os efeitos das mudanças na circulação do Atlântico Sul, durante os períodos
glaciais e interglaciais no aporte e geoquímica do Hg.
3 Estabelecer a relação entre paleoprodutividade e Hg por meio da relação deste element o
com o carbono orgânico total (COT), CaCO 3 e outros marcadores obtidos na literatura.
4 Determinar o fracionamento isotópico do Hg com o intuito de identificar os processos que
governaram a geoquímica deste elemento durante os períodos glaciais e interglaciais.
5 Analisar a reposta do fracionamento isotópico do Hg frente às mudanças na circulação e
produtividade do Atlântico Sul.
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3 BASE TEÓRICA

3.1 CICLAGEM E BALANÇO DE MASSA DO Hg EM AMBIENTES MARINHOS

Os oceanos desempenham um papel central no ciclo biogeoquímico do Hg. Uma vez nos
oceanos o Hg pode ser transportado lateralmente e verticalmente pelos movimentos das massas
d’água e por meio da sedimentação das partículas (MASON et al., 2012).
O mercúrio existe em diferentes formas químicas e físicas, no qual incluem: a forma
elemental (Hg0)aq, formas divalentes dissolvidas Hg (II)aq, monometilmercúrio (CH3Hg),
dimetilmercúrio ((CH3)2Hg) e espécies ligadas a partículas (Hg(p)) (MASON; FITZGERALD,
1991). A fonte dominante de Hg para os oceanos é a deposição de atmosféricas de espécies Hg
(II). O aporte fluvial de Hg assume um papel secundário do ponto de vista global, pois a maior
parte dos sedimentos fica retida nos estuários e plataformas continentais, com isso, apenas uma
pequena parte atinge o oceano aberto (aproximadamente 1,9 Mmol/ano). As águas subterrâneas e
os sedimentos de fundo fornecem uma quantidade relativamente pequena aos oceanos globais
(~0,5 a 4 Mmol/ano). Por último, estima-se que as fontes hidrotermais contribuam com valores
<3Mmol/ano (< 20% do Hg atmosférico) (MASON et al., 2012).
Uma vez na superfície, o Hg (II)aq pode ser reduzido a Hg0, no qual é reemitido para a
atmosfera. Porém, o Hg (II)aq pode ser bioacumulado pelo fitoplâncton (MASON; ROLFHUS,
FITZGERALD; 1998; MASON; SULLIVAN, 1999; COSSA et al., 2011) e desta maneira,
incorporado a bomba biológica, o Hg é transportado para águas intermediárias e profundas, onde,
é continuamente remineralizado, assumindo um comportamento similar ao de um nutriente
(LAMBORG et al., 2014).
A Figura 1 representa o modelo mais atual do fluxo global de Hg para os oceanos e os
principais processos de troca entre as interfaces atmosfera-continente-oceano (ZHANG;
JAEGLÉ; THOMPSON, 2014). A atmosfera recebe diretamente o Hg através das fontes
geogênicas (0,45 Mmol/ano), assim como, remissões oriundas do continente (1,6 Mmol/ano) e do
oceano (3,86 Mmol/ano). Em contrapartida, a superfície dos oceanos recebem 3,93 Mmol/ano de
Hg (II) via deposição atmosférica, 0,37 Mmol via aporte fluvial e 0,27 Mmol/ano por advecção
via termoclina. Segundo o modelo 82% do Hg encontrado na camada de mistura é convertido a
Hg0 e retorna para a atmosfera. Os 18% restantes são sequestrados pelo material particulado e
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removidos para a termoclina ou para os sedimentos (ZHANG; JAEGLÉ; THOMPSON, 2014).
Na termoclina e águas intermediárias, a principal fonte de Hg vem da superfície via processos de
remoção pelo material particulado (0,60 Mmol/ano), contudo, existe uma contribuição por
advecção das águas de fundo (0,27 Mmol/ano) (Figura 1). A maior parte do Hg presente em
águas intermediárias é transportado associado a partículas para o oceano profundo, (0,49
Mmol/ano) no qual, pode ser depositado no sedimento de fundo (0,22 Mmol/ano) ou transportado
novamente para a termoclina (0,27 Mmol/ano) (Figura 1).

Figura 4. Modelo conceitual sobre o balaço de Hg entre as interfaces: atmosfera-oceano e continente
oceano. A massa total de Hg em cada reservatório é indicada pelos colchetes em Mmol. As concentrações
estão apresentadas em itálico em pM, exceto para a atmosfera, onde foi utilizado ng.m-3 . Cada seta indica
o fluxo entre os compartimentos (Mmol/ano). As setas verdes indicam o Hg associado ao material
particulado, enquanto que as setas amarelas indicam o fluxo de Hg para os sedimentos.
Fonte: ZHANG; JAEGLÉ; THOMPSON, 2014.

A concentração de Hg nos oceanos varia de acordo com a profundidade. Estudos tem
demonstrado ao longo dos anos um enriquecimento deste elemento em águas profundas. Além
disso, apontam para uma larga diferença de concentrações entre os oceanos do globo (LAURIER
et al., 2004; SUDERLAND; MASON, 2007; MASON et al., 2012; ZHANG; JAEGLÉ;
THOMPSON, 2014; COSSA et al., 2018). Segundo Mason et al. (2012) essas diferenças
observadas entre a superfície e fundo estão relacionadas ao histórico de enriquecimento do Hg
em águas superficiais, seguida da sua remoção via ligação com o material particulado e transporte
para as águas de fundo, onde a contínua remineralização seria a responsável pelo enriquecimento
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deste elemento no oceano profundo. Além disso, modelos indicam que o transporte lateral é o
responsável pelo incremento das concentrações de Hg no Pacífico Norte, Atlântico Equatorial e
no Atlântico Norte (HAMMERSCHMIDT; BOWMAN, 2012; MASON; FITZGERALD, 1993;
SOERENSEN et al., 2010; COSSA et al., 2004). Novos estudos mostraram que as concentrações
entre 1000 e 3000 m de profundidade no Atlântico Norte são menores em relação ao Atlântico
Sul e o Oceano Índico. Essa diferença é ainda maior com relação ao Pacífico Norte, onde foram
observados os mais elevados valores de Hg. Portanto, segundo os autores existe uma forte relação
entre as concentrações de Hg e a idade das massas d’água (ZHANG; JAEGLÉ; THOMPSON,
2014; LAMBORG et al., 2016).

Figura 5. Corte transversal da concentração média anual de Hg total. (a) Oceano Atlântico 25ºW e em (b)
Oceano Pacífico 180ºE.
Fonte: ZHANG; JAEGLÉ; THOMPSON, 2014.

A Figura 2 é um dos resultados do modelo proposto por Zhang; Jaeglé; Thompson
(2014) e ilustra a influência da formação das águas de fundo no Atlântico Norte, onde as baixas
concentrações se estenderam da superfície até a profundidade de 3000 m. As concentrações
aumentaram do norte para o sul no Oceano Atlântico (Figura 2 a) e do sul para o norte no Oceano
Pacífico (Figura 2 b). O aumento das concentrações seguiu o aumento da idade das massas
d’água, portanto, a massa d’água profunda do Atlântico Norte (NADW, do inglês: North Atlantic
Deep Water) registra um Hg recente, oriundo da superfície, enquanto que massas d’água mais
antigas carregam um sinal do Hg transportado via AMOC. O mesmo estudo ainda concluiu que o
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progressivo aumento do Hg durante o transito entre os oceanos Atlântico e Pacifico foi similar ao
de outros compostos químicos importantes do ponto de vista biológico, como por exemplo:
nitrato, fosfato, sílica e CO2. Estudo mais recentemente realizado no Mar do Labrador, região de
formação da NADW, reportou uma relação direta entre o Hg e a utilização aparente de oxigênio
(UAO) (Figura 3) (COSSA et al., 2018). Este resultado, segundo os autores, demonstra que o Hg
foi caracterizado como um nutriente, no qual o excesso deste metal carreado para a corrente do
labrador é transferido para os oceanos do sul via AMOC. Porém, cabe ressaltar que o Hg
transportado pela NADW não pode ser a causa do enriquecimento deste elemento no Atlântico
Sul, pois grande parte do Hg é removido e transferido para o sedimento durante o trajeto.

HgTF
(pmo
l/L)

UAO (µmol/L)
Figura 6. Relação entre o Hg total em amostras filtradas e a UAO no mar do Labrador. A legenda
posicionada na parte superior da figura demonstra as estações de amostragem. Os pontos pretos, verdes e
vermelhos referem-se às amostras coletadas, respectivamente, nas estações 64, 68 e 71.
Fonte: Adaptado de COSSA et al., 2017.

3.1 A QUÍMICA DO Hg EM AMBIENTES MARINHOS
A química do Hg em ambientes aquáticos é afetada pela presença de ligantes
inorgânicos e orgânicos e pelas condições físico-químicas do meio (pH, Eh e salinidade). Em
ambientes óxicos e salinos, a elevada concentração dos íons cloreto e a forte afinidade química
entre Hg e este radical controlam a geoquímica deste metal em águas marinhas superficiais
(MOREL; KRAEPIEL; AMYOT, 1998; ULLRICH; TREVOR; ABDRASHITOVA, 2001).
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A matéria orgânica (MO) interage fortemente com o Hg, o que afeta na especiação,
mobilidade, solubilidade e biodisponibilidade deste elemento no ambiente. A forte ligação entre a
MO e este metal é atribuída à presença de ligantes de enxofres reduzidos (sulfetos e grupamentos
tiol) dentro da estrutura das moléculas orgânicas (RAVICHANDRAN, 2004; SUNDERLAND et
al., 2006). Estes grupamentos funcionais de S constituem uma pequena fração da MO, no qual
variam de 0,5 – 2,0% do peso da molécula. Por este motivo, uma correlação positiva entre o Hg e
a MO pode não existir. Entretanto, isto não implica que o Hg não esteja ligado ou transportado
por ligantes orgânicos, em geral, esta correlação é esperada quando o Hg é essencialmente
derivado dos solos. Nos ambientes aquáticos, onde a atmosfera é a principal fonte deste metal, a
correlação entre ambos pode ou não estar presente. Isto pode ser atribuído a diferenças na
reatividade e na estrutura química da MO ou a presença de outros competidores iônicos
(RAVICHANDRAN, 2004).
Nas águas superficiais e profundas uma importante fração do Hg está associada ao
material orgânico particulado (MASON; SULLIVAN, 1999; COSSA et al., 2011), sendo este o
principal carreador deste elemento para os sedimentos (FITZGERALD; LAMBORG;
HAMMERSCHMIDT, 2007). Nos sedimentos, a partição geoquímica entre a fase sólida e
dissolvida do Hg é principalmente controlada pela MO (HAMMERSCHMIDT; FITZGERALD,
2006; OGRINC et al., 2007). Entretanto, o Hg pode formar uma série de compostos estáveis e de
baixa solubilidade com ligantes sulfetos (HgS2H2, HgS2H-, HgS22-, etc) (GAGNON et al., 1997;
MOREL; KRAEPIEL; AMYOT, 1998). Os complexos Hg-S são principalmente formados em
condições sedimentares anóxicas, devido a uma maior taxa de sulfato redução. Contudo, a
formação de complexos Hg-S é observada mesmo em concentrações baixas de sulfeto
(GAGNON et al., 1997; MOREL; KRAEPIEL; AMYOT, 1998; HAMMERSCHMIDT;
FITZGERALD, 2004). Além disso, a co-precipitação do Hg durante a diagênese da pirita, indica
que este mineral pode ser um importante sumidouro para este elemento traço (GAGNON et al.,
1997).
Espécies organomercuriais são compostos formados por meio de uma ligação covalente
entre o íon mercúrio e pelo menos um radical orgânico (alquila ou fenila) (AZEVEDO, 2003).
São espécies quimicamente estáveis, portanto, não reativas (MOREL; KRAEPIEL; AMYOT,
1998) e sua formação ocorre predominantemente nos sedimentos, sendo este processo observado
com menos frequência na coluna d’água (ULLRICH; TREVOR; ABDRASHITOVA, 2001). As
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principais espécies organomercuriais presentes são: metilmercúrio (CH3Hg- ), espécie solúvel em
água, geralmente ligado aos íons cloreto em águas óxicas e aos íons sulfeto, quando as condições
são anóxicas. São quimicamente representados como: CH3HgCl e CH3HgS (MOREL;
KRAEPIEL; AMYOT, 1998; MASON et al., 2012; GWOREK et al., 2016) e o
dimetilmercúrio ((CH3)2Hg), espécie pouco solúvel e bastante volátil juntamente com o mercúrio
metálico (AZEVEDO, 2003; BATRAKOVA; TRAVNIKOV; ROZOVSKAYA et al., 2014).
O processo de metilação pode ocorrer por meio de processos bióticos e abióticos. Os
processos bióticos são mediados por microrganismos principalmente pela ação das bactérias
sulfato redutoras. A reação de metilação ocorre por transferência do grupamento metila para o
Hg2+ através da reação com a metilcobalamina, uma coenzima produzida por muitas bactérias que
pode estar presente no meio em concentrações significativas. Os processos abióticos, ocorrem por
reações com ácidos fúlvicos e húmicos doadores do grupo metila (AZEVEDO, 2003; BARKAY;
MILLER; SUMMERS, 2003 ).
A taxa de produção do MeHg em sedimentos marinhos pode ser controlada por uma
série de fatores, entre eles podemos destacar: a disponibilidade de espécies mercuriais reativas, a
partição geoquímica entre a fase sólida e dissolvida governada principalmente pela concentração
de matéria orgânica e sulfetos dos sedimentos, a temperatura e a bioturbação (FITZGERALD;
LAMBORG; HAMMERSCHMIDT, 2007).
A produção do MeHg ocorre principalmente na zona de transição óxica-anóxica de
muitos ambientes marinhos. As concentrações de MeHg na fase sólida geralmente são maiores
abaixo da interface água-sedimento e diminuem conforme o aumento da profundidade.
Entretanto, a atividade bioturbadora da macrofauna bentônica homogeneíza o perfil da
concentração sedimentar de diferentes elementos traço associado à fase sólida. Com isso, o
MeHg produzido pode ser verticalmente mobilizado para os sedimentos (MOREL; KRAEPIEL;
AMYOT, 1998; FITZGERALD; LAMBORG; HAMMERSCHMIDT, 2007).
O ciclo redox dos metais ferro e manganês exercem um importante papel na mobilidade
e no transporte de diversos metais, entre eles o mercúrio. Isto ocorre devido a grande área de
superfície e a capacidade de ambos para adsorverem e precipitarem o Hg(II) (ULLRICH;
TREVOR; ABDRASHITOVA, 2001). A formação e a dissolução dos óxidos e hidróxidos de Fe
e Mn são controladas pelo estado redox e pelas concentrações de oxigênio do meio
(TRIBOVILLARD et al., 2006). Em condições anóxicas ambos são dissolvidos e liberam o Hg
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em sua forma reativa para o ambiente, o que pode favorecer os processos de conversão do Hg
para MeHg, a sua espécie mais tóxica (MASON et al., 1993; MASON et al., 2012).

3.3 ISÓTOPOS DE Hg

Mercúrio é um elemento pesado (200,6 g/mol) e possui sete isótopos estáveis (Tabela 1)
com uma diferença de massa em torno de 4%. Neste elemento observam-se dois tipos de
fracionamento isotópico em amostras naturais: fracionamento massa dependente (FDM) e o
fracionamento massa independente (FIM) (BLUM; BERGQUIST, 2007).
Tabela 1. Isótopos estáveis do Hg e suas respectivas abundâncias
Isótopos estáveis de Hg
Abundância
196Hg
0.15
198Hg
9.97
199Hg
16.87
200Hg
23.10
201Hg
13.18
202Hg
29.86
204Hg
6.87

3.3.1 Fracionamento dependente da massa (FDM)

O fracionamento isotópico dependente da massa ocorre devido à diferença entre os
pontos zeros de energia existentes nas moléculas, que contêm isótopos mais leves ou mais
pesados. Isto acarreta em uma diferença na frequência vibracional dos átomos, o que resulta por
gerar um enriquecimento dos isótopos mais pesados na fase dissolvida em relação aos mais leves
(HOEFS, 2009).
A composição isotópica do Hg é reportada seguindo a notação delta (δ), no qual consiste
no desvio a partir de um material de referência (NIST SEM 3133) por mil (‰), onde xxx
representa a massa de cada isótopo de Hg entre 199Hg e 204Hg (BLUM; BERGQUIST, 2007).
δxxxHg = {[(xxxHg/198Hg)unknown / (xxxHg/198Hg)SRM 3133 ] – 1} * 1000
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Estudos em laboratório sobre os processos cinéticos que controlam as reações de
redução do Hg(II) para Hg0 tem demonstrado um significante fracionamento isotópico
dependente da massa (>3‰) para este elemento. Entre os processos responsáveis por tal fato,
podemos destacar: fotoredução, volatilização e redução biológica (BERQUIST; BLUM; 2007;
KRITEE et al., 2007; KRITEE et al., 2013).

3.3.2 O fracionamento isotópico independente da massa (FIM)

Diversos trabalhos tem demostrado um significativo fracionamento independente da
massa (FIM) para o Hg (HINTELMANN; LU, 2003; BERGQUIST; BLUM, 2007; SONKE et
al., 2008). Somente outros dois elementos químicos apresentam um FIM na mesma magnitude, O
e S, sendo, estes isótopos utilizados em estudos de cosmologia, paleoclimatologia, química
atmosférica e bioquímica (BERGQUIST; BLUM, 2009).
O processo de FIM é caracterizado pelo desvio na escala do FDM, o que ocasiona o
enriquecimento de isótopos ímpares do Hg no meio natural (Figura 4), Tal enriquecimento pode
ser explicado por duas teorias: o efeito do volume nuclear e o efeito isótopo magnético
(BIGELEISEN, 1996; SCHAUBLE, 2007; BUCHACHENKO et al., 2007; SONKE, 2011).A
nomenclatura do FMI do Hg foi proposta por Blum e Bergquist (2007) e seguiu a mesma já
utilizada para os elementos O e S. A razão
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Hg/198Hg foi utilizada para estabelecer valores

teóricos para o δ199Hg, δ200Hg, δ201Hg, δ204Hg e com base na metodologia proposta por Young et
al. (2001) foram calculadas as constantes que devem ser utilizadas para calcular o ΔxxxHg
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Figura 4. Fracionamento independente da massa do Hg. Nota-se um desvio na escala massa dependente
do Hg, sendo observado o enriquecimento de isótopos ímpares deste elemento.
Fonte: Adaptado de BERGQUIST; BLUM, 2007.

.
Poucos processos naturais acarretam um FIM para o Hg, este tipo de fracionamento tem
sido observado somente em reações de fotoredução (HOEFS, 2009). Bergquist e Blum (2007)
demostraram que a fotoredução do Hg2+ e a fotodegradação do MeHg na presença de carbono
orgânico dissolvido resultou em um amplo FIM (>0,3‰). No qual foram retidos na fase aquosa
os isótopos ímpares das espécies de Hg(II). Os autores também observaram distintas razões do
Δ199Hg/201Hg para as duas vias reacionais investigadas (fotoredução do Hg2+ = 1,00 ± 0,02 e
fotodegradação do MeHg = 1,36 ± 0,03) e postulam que a razão Δ199Hg/201Hg é a melhor maneira
para identificar e quantificar as reações de redução fotoquímica do Hg.
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3.3.3 Fracionamento isotópico do Hg em amostras naturais

Um dos grandes desafios das pesquisas sobre Hg é identificar e quantificar a entrada
desse elemento oriundo de fontes naturais e antrópicas. O fracionamento isotópico tem auxiliado
na compreensão das fontes e nas transformações que o Hg sofre no ambiente.
Estudo realizado por Biswas et al. (2008) identificou a composição isotópica do Hg de
trinta depósitos de carvão, localizados nos EUA, China e Rússia e Cazaquistão. Os resultados
indicaram um distinto fracionamento. Os valores de δ202Hg variaram de -0,9 à -3,0‰ nos
depósitos localizados nos EUA, na Rússia e Cazaquistão o δ202Hg variou de -0,1 à -1,7‰ e na
China os valores de δ202Hg variaram de uma região para outra apresentando um δ202Hg de -0,3 à 2,3‰. O FIM também foi observado para todos os lugares analisados (EUA, Δ201Hg = 0,1 à 0,4‰; Rússia e Cazaquistão, Δ201Hg = 0,0 à -0,6‰; China, Δ201Hg = 0,3 à – 0,4‰.), o que
segundo os autores, demostra que o Hg sofre transformações fotoquímicas antes de entrar nos
processos de gênese do carvão.
Smith et al. (2008) determinaram a composição isotópica do Hg em amostras de rochas e
em fontes hidrotermais. O valor médio de δ202Hg para as rochas foi de -0,64‰, já nas fontes
hidrotermais o δ202Hg apresentou um valor médio inferior (-1,42 ‰). Segundo os autores, estes
valores demonstraram que ocorreu pouco ou nenhum fracionamento do Hg durante a sua
liberação do material rochoso para a solução hidrotermal. Contudo, o significativo fracionamento
observado nos fluídos hidrotermais é importante no fracionamento do Hg nas partes superiores da
crosta.
O trabalho de Zambardi et al. (2009) avaliou em três etapas o FDM do Hg de um vulcão
em atividade na Itália: o Hg do condensado gasoso presente na fumarola Hg(Fum)T (δ202Hg(Fum)T =
-0,74‰), o Hg(g)0 presente na pluma da fumarola (δ202Hg(g)0 = -1,74‰) e o Hg(p)II presente no
particulado da fumarola (δ202Hg(p)II = -0,11‰). O enriquecimento de isótopos mais pesados no
Hg(p)II e de isótopos mais leves no Hg(g)0 em relação Hg(Fum)T demostrou um fracionamento entre a
fase gasosa e particulada, logo após que o gás é expelido para a atmosfera.
Gehrke et al. (2009) utilizaram o fracionamento isotópico para identificar os
mecanismos de acumulação de Hg em dois tipos de sedimentos datados do Pleistoceno médio:
sedimento do tipo sapropel (sedimentos ricos em matéria orgânica) e sedimentos de background
(pobre em matéria orgânica). Os resultados apontaram uma semelhança dos valores de δ202Hg
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entre os dois tipos de sedimento (sapropel = -1,11 a -0,61‰; background = -0,97 a -0,57‰),
levando a concluir que a fonte e o mecanismo de transporte do Hg são os mesmos para os dois
tipos de sedimentos. Este estudo também observou um FIM do Hg nos sedimentos do tipo
sapropel (Δ199Hg = 0,08 - 0,17; Δ201Hg = 0,01 - 0,10), o que sugere a ocorrência de reações
fotoquímicas com consequentes perdas de Hg para a atmosfera.
Estudo recente de Gleason et al. (2017), realizado em sedimentos do Ártico, comparou
camadas sedimentares datadas do Eoceno, Pleistoceno e Holoceno. Segundo os autores, os
resultados do FIM sugerem que o aporte continental é a principal fonte de Hg. Entretanto, a larga
diferença no δ202Hg indica que durante os períodos glaciais, quando ocorreu uma diminuição do
fluxo de águas vindas do Pacífico, o fracionamento isotópico do Hg foi afetado.
Registros do fracionamento isotópico do Hg em sedimentos datados do Permiano
demostraram que as águas de fundo dos oceanos carregam uma assinatura isotópica do Hg
emitido para a atmosfera a partir de grandes eventos vulcânicos. Entretanto, em sedimentos
costeiros os registros demonstraram haver uma forte interferência no sinal geogênico do Hg,
devido ao aporte de material transportado do continente (GRASBY et al., 2017). O trabalho de
Thibodeau et al. (2016) também observou uma alteração na composição do FIM em sedimentos
superficiais da plataforma continental datados do limite

Triássico-Jurássico. Os autores

atribuíram o resultado a massiva atividade vulcânica da Província Magmática do Atlântico
Central (CAMP).
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4 ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo é a Bacia de Santos localizada na plataforma continental sudeste -sul
do Brasil, entre os paralelos 23°-28° S ao longo da costa dos estados do Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná e Santa Catariana. Ao norte limita-se com a bacia de Campos no Alto de Cabo
Frio e ao sul com a bacia de Pelotas na plataforma de Florianópolis (CHANG et al., 2008).
Nesta região predominam sedimentos lamosos e arenosos finos. Entre a plataforma
interna e externa apresentam características que variam de siliciclásticos a carbonáticos,
enquanto o talude predominam depósitos hemipelágicos (MAHIQUES et al., 2004).
A circulação superficial desta região (0-600 m) é dominada pela Corrente do Brasil
(CB) (SILVEIRA et al., 2000). A CB é a corrente de contorno oeste associada ao Giro
Subtropical do Atlântico Sul e origina-se ao sul a cerca de 10 °S, onde a corrente sul
equatorial se bifurca (STRAMMA, 1991; PETERSON; STRAMMA, 1991). A CB é formada
pelo empilhamento das massas d’água características do Atlântico Sul, cuja origem e
composição físico-química são bem diferenciadas (SILVEIRA et al., 2000). A porção
superficial é composta pela Água Tropical (AT), uma massa d’água quente (> 20 ºC) e salina (>
36) (SILVEIRA et al., 2000). Entorno de 38 ºS, a CB encontra-se com a Corrente das Malvinas e
origina a Confluência Brasil-Malvinas, onde também é formada a Água Central do Atlântico Sul
(SACW, do inglês South Atlantic Central Water). A SACW é uma água subtropical com
temperaturas maiores que 6 °C e menores que 20 °C e salinidade entre 34,6 e 36,0. Além disso,
está localizada entre 200-600 m de profundidade (SILVEIRA et al., 2000).
A circulação intermediária e profunda ocorre entre as profundidades de 600 m e 3000
m, e são representadas na nossa área de estudo pelas massas d’água: Água Intermediária
Antártica (AAIW, do inglês: Antarctic Intermediate Water) e Águas Profundas do Atlântico
Norte (NADW, do inglês North Atlantic Deep Water). A AAIW no Atlântico Sul é formada
na camada superficial da região circumpolar, especialmente entre a Passagem de Drake e o
loop da Corrente das Malvinas. Flui em direção ao norte entre as profundidades de 600 e
1200 m de coluna d’água e estende-se até 20 ºN nos oceanos Atlântico e Pacífico (SILVEIRA
et al., 2000). Contudo, dados reportam um influência AAIW em 60ºN (TSUCHIYA;
THERMOTHADS, 1989). Caracterizada por temperaturas entre 2º e 6 ºC, salinidade mínima
de 34,2 e alta concentração de oxigênio dissolvido, a AAIW é essencial no transporte de calor
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e nutrientes dentro do Oceano Atlântico (SARMIENTO et al., 2004). Subjacente a AAIW, a
NADW é caracterizada por valores de temperatura entre 3º a 4 ºC, salinidades entre 34,6 a 35,
alto teor de oxigênio, porém pobre em nutrientes quando comparada ás águas Antárticas . Essa
massa d’água ocupa profundidades entre 1500 m e 3000 m, ao largo do sudeste brasileiro
(SILVEIRA et al., 2000). A Figura 5 apresenta a distribuição e o grau de influência das
massas d’água no ponto em que foi coletado o testemunho GL1090.

Figura 5. Distribuição das massas d’água e a área de influência de cada uma no ponto de coleta do
testemunho GL1090. AAIW (do inglês, Antarctic Intermediate Water), NADW (do inglês, North

Atlantic Deep Water), abaixo dos 4000 m de profundidade é preenchido pela AABW (do
inglês, Antarctic Bottom Water).
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5 METODOLOGIA

5.1 AMOSTRAGEM

O testemunho escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi o GL1090 (24.92
ºS, 42.51 ºW). Este testemunho foi coletado na Bacia de Santos, pela Petrobrás, a uma
profundidade de coluna d’água de 2225 m e foi obtida uma recuperação de 1915 cm. A sua
exata localização está apontada na Figura 6. O testemunho foi amostrado a cada 2 cm de
resolução, as amostras foram estocadas e armazenadas a 4ºC. Os sedimentos são
caracterizados como, hemipelágicos, alternando marga, lama rica em carbonato e lama
levemente carbonática.

Figura 6. Distribuição dos testemunhos estudados no escopo do projeto Paleoceano/ CAPES distribuídos
ao longo do eixo da corrente do Brasil. O GL-1090 foi o testemunho escolhido para o desenvolvimento
deste trabalho.
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5.2 METODOLOGIA ANALÍTICA

5.2.1 Modelo cronológico

O modelo cronológico para o testemunho GL1090 foi estabelecido por Santos et al
(2017), através da combinação de idades obtidas por meio da datação por radiocarbono e através
da correlação entre δ18O de foraminíferos bentônicos com duas curvas de referência (Tabela 2 e
Tabela 3) (LISIECKI; RAYMO, 2005; GOVIN et al., 2014). O programa Bacon v.2.2 foi
utilizado para a reconstrução do modelo de idade em função da profundidade, aplicando um
modelo estatístico Bayesiano (BLAAUW; CHRISTEN, 2011).
Para os primeiros 327 cm, 10 amostras foram selecionadas para datação por meio da
técnica radiocabono (Tabela 2). Cada amostra foi composta por 500 testas de G. ruber. As
análises foram realizadas no laboratório BETA Analytic (Miami, USA). As idades

14

C foram

calibradas com a curva Marine 13 (REIMER et al., 2013) aplicando uma idade 407 ± 59 anos
para corrigir o efeito reservatório (ANGULO et al., 2007).
Entre 327 cm e 1914 cm, a cronologia foi determinada pela correlação dos valores de
δ18O de foraminíferos bentônicos (Tabela 3). Da profundidade de 327 cm até 15,78 m foi
realizada uma correlação com o testemunho MD95-2042, no qual a cronologia foi modificada por
Govin et al. (2014) com base em um modelo cronológico mais recente, obtido por meio do
testemunho de gelo AICC2012 (BAZIN et al., 2013; VERES et al., 2013). Este registro foi
utilizado como referência em razão da sua alta resolução temporal para os últimos 135 ka. Desta
maneira, reduziram-se as incertezas das idades obtidas quando foram definidos os tie-points. A
profundidade de 15,78 cm até 19,14 m foi correlacionada com a curva de δ18O de foraminíferos
bentônicos de Lisiecki e Raymo (2005).
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Tabela 2. Idades 14C calibradas com a curva Marine13 (REIMER et al., 2013). Foi aplicado um
ΔR of 7 ± 59 (ANGULO et al., 2007).
Profundidade Idade ka Idade ka
Mínima Máximo
14
Código
(m)
C
error
cal ka
ka
ka
BETA404133

0.007

6.69

0.03

7.23

7.16

7.27

BETA404134

0.017

9.12

0.03

9.88

9.74

9.95

BETA404135

0.023

11.35

0.04

12.79

12.89

12.72

BETA404136

0.033

13.76

0.04

16.07

15.97

16.17

BETA404137

0.061

17.58

0.06

20.69

20.56

20.86

BETA404138

0.151

25.26

0.11

28.85

28.68

29.08

BETA404139

0.204

28.36

0.13

31.59

31.41

31.92

BETA404140

0.243

33.29

0.21

36.77

36.33

37.66

BETA404141

0.286

37.93

0.35

41.94

41.45

42.36

BETA404142

0.327

37.69

0.36

41.78

41.25

42.23

Fonte: SANTOS et al., 2017.
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Tabela 3. Tie points do testemunho GL1090 e de duas curvas de referências adotadas para a
construção do modelo de idade. A primeira curva foi aplicada entre as profundidades de 3,27 m e
15,78 m e foi obtida do testemunho MD95-2042 aperfeiçoada por GOVIN et al. (2014) por meio
da mais recente cronologia do testemunho AICC2012 (VERES et al., 2013).
Profundidade
idade
Cuva
(m)
do tie-point
correlacionada
Referência
3,67
47,32
MD95-2042
início do D/O13
4,25

51,07

MD95-2042

final do D/O14

5,19

58,36

MD95-2042

final do D/O17

6,17

62,23

MD95-2042

final do EIM 4

8,47

71,21

MD95-2042

final do D/O 19

10,53

85,82

MD95-2042

final do D/O 21

11,58

93,71

MD95-2042

EIM5b/EIM5e

12,75

102,84

MD95-2042

início do D/O 23

13,20

105,87

MD95-2042

início do D/O 24

13,46

111,23

MD95-2042

início do EIM5d

13,81

126,94

MD95-2042

início do EIM5e

14,03

133,94

MD95-2042

16,86

165,61

LR04

início da penultima
deglaciação
-

Fonte: SANTOS et al., 2017.
5.2.2 Carbono orgânico total e Carbonato de Cálcio (CaCO3)
As análises de carbono orgânico total (COT) e de CaCO3 foi realizada dentro do escopo
do “Projeto Paleoceano/CAPES”. As amostras foram descarbonatadas por meio da reação com
HCl (1M) (não sendo descartado o sobrenadante) e secas em estufa a 40°C durante 48h. Em
seguida aproximadamente 0,01g de cada sub-amostra foi colocada em cápsula de estanho e
enviada para o Laboratório de isótopos estáveis da Universidade de Davis, Califórnia (EUA),
onde foram analisadas com o analisador automático CHN LECO acoplado com o espectrômetro
de massas. Diferentes materiais certificados (IAEA-N1, IAEA-N2, IAEA-N3, USGS-40 e USGS41) foram utilizados para verificar a acurácia. A precisão analítica foi de ±0.09% para o COT.
O processamento das amostras para a determinação do CaCO3 foi efetuado no
Laboratório de Paleoceanografia do Atlântico Sul (LaPAS) de acordo com o seguinte
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procedimento. Primeiramente uma alíquota da amostra bruta foi retirada para análise do teor de
CaCO3 total da amostra. O restante da amostra bruta foi pesado e obtido o peso inicial; então as
amostras foram secas em estufa (50° C), pesadas novamente (Peso 1) e então acidificadas com
ácido clorídrico (HCl) 10% para eliminação total do CaCO3 da amostra, segundo a equação
abaixo.

O excesso de ácido foi retirado e a amostra passou por um processo de lavagem para
eliminação total do ácido. As amostras foram novamente secas e pesadas para obter-se o peso da
mostra sem CaCO3 (Peso 2).
O cálculo da quantidade de CaCO3 foi efetuado utilizando o peso inicial (Peso 1) e final
(Peso 2) de acordo com a equação abaixo.

Posteriormente foi calculada a porcentagem de CaCO3 segundo a equação abaixo.

5.2.3 Composição isotópica de foraminíferos bentônicos e planctônicos (δ13C)
A composição do δ13C de foraminíferos é amplamente utilizada em estudos
paleoclimáticos, pois a sua variação está relacionada à paleoprodutividade e a paleocirculação.
Nos oceanos, a variação do δ13C é controlada principalmente pelas trocas de CO2 entre a
atmosfera e o oceano, fixação biológica e remineralização da matéria orgânica (CURRY; OPPO,
2005; MORTYN; MARTÍNEZ-BOTÍ, 2007). Desta maneira, utilizou-se esta ferramenta para
avaliar o efeito da paleoprodutividade na ciclagem do Hg.
Os resultados de δ13C apresentados neste trabalho foram obtidos na tese de doutorado de
Santos (2017). Um total de 438 amostras para as análises de δ13C em foraminíferos bentônicos e
832 amostras para as análises utilizando foraminíferos planctônicos. Todos os procedimentos
analíticos foram realizados no MARUM – Universidade de Bremen na Alemanha, utilizando um
Finnigan MAT251. Os dados foram calibrados utilizando um padrão interno (Solnhofen
limestone). Os resultados foram reportados em partes por mil (‰) versus Vienna Peedee
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belemnite (VPDB). O desvio padrão baseado nas replicas do padrão interno foi de 0.04‰ para o
δ13C.
5.2.4 Fluorescência de raio – X (XRF)

As análises de fluorescência de raio X (XRF) foram realizadas dentro do escopo do
Projeto Paleoceano/CAPES por Santos e Chiessi. Foi utilizado um Core Scanner II
(AVAATECH Serial No. 2) do Instituto de pesquisa MARUM, localizado na Universidade de
Bremen (Alemanha). Os dados foram mensurados ao longo de todo o testemunho GL1090 a
cada 0,5 cm. A irradiância sobre a superfície foi de 10 mm × 12 mm for 20 s at 10 kV.

5.2.5 Concentração de mercúrio total

As análises de Hg total foram realizadas utilizando um espectrofotômetro de absorção
atômica RA915+ acoplado ao atomizador pirolítico de duas câmaras PYRO-915+ seguindo
metodologia proposta por Sholupov et al. (2004).
O acessório PYRO-915+ acoplado ao RA915+ permite a análise de amostras sem prévio
tratamento. Isso ocorre devido à decomposição térmica das espécies de mercúrio presentes a
mercúrio elementar com subsequente transporte dos vapores de mercúrio gerados do atomizador
à câmara de detecção.
As amostras, cerca de 0,10 g, foram inseridas na primeira câmara de atomização cuja
temperatura é na faixa de 680-740 °C. Os compostos de mercúrio são evaporados e parte deles se
decompõe formando Hg0. Todos os produtos gerados, incluindo o vapor de mercúrio são
transportados a uma segunda câmara de atomização onde há a degradação completa dos
compostos mercurosos e de uma possível matriz orgânica, possíveis interferentes foram
eliminados pelo corretor espectral Zeeman. O fluxo de ar oriundo do atomizador passa pela célula
de detecção e o sinal gerado é convertido a valores de concentração.
A validação do método analítico foi determinada através das análises simultâneas do
material certificado PACS-2, adquirido do National Research Council - Canadá (NRCC). Um
total de 10 réplicas, em duplicata, foram analisadas, obtendo-se uma recuperação de 100% para o
elemento Hg.
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Os valores das concentrações de Hg, obtidos das amostras de sedimento, e os valores das
recuperações do material certificado PACS-2 estão do final deste manuscrito em Anexos.
5.2.6 Isótopos de mercúrio

As análises isotópicas do Hg foram realizadas no laboratório de Geoquímica Isotópica
do

Departamento

de

Ciências

da

Terra

da

Universidade

de

Toronto

(Canadá).

Metodologicamente, a determinação da composição isotópica do Hg seguiu os procedimentos
propostos por Blum e Bergquist (2007).
Previamente, o Hg foi extraído e purificado das amostras de sedimento por
decomposição térmica, utilizando o módulo de combustão do equipamento Hydra IIC. O vapor de
Hg gerado foi “trapeado” em uma solução de H2SO4 a 10% e KMnO4 a 2%, onde o Hg0 foi
oxidado a Hg(II). Depois da combustão de cada amostra, 50 ml de água Milli-Q foi pipetada e
submetida aos mesmos procedimentos descritos para as amostras. Desta maneira, assegurou-se a
remoção de qualquer resíduo de Hg no sistema. No final de cada procedimento, foram
adicionados 70 µl de cloridrato de hidroxilamina, para neutralizar a solução, seguido da adição de
350 µl de cloreto de bromo, para preservar o Hg em solução.
A validação do método foi checada através da análise simultânea do material de
referência TILL-1 e de brancos analíticos. A recuperação do Hg das amostras e do material de
referência foi verificada imediatamente após o procedimento de combustão. Para isso, foi
utilizado um espectrofotômetro de fluorescência atômica com geração de vapor a frio - Tekran
2600. A eficiência das leituras foi assegurada por meio de leituras de um padrão de Hg (J.T.Baker
Chemicals) a uma concentração de 25 ppt, sendo os valores medidos com erro ≤5%.
As análises isotópicas foram realizadas usando um espectrofotômetro de massa multicoletor com plasma indutivamente acoplado por geração de vapor frio (Neptune Plus, ThermoFinnigan). As amostras foram diluídas a uma concentração de aproximadamente 1 ng/g de Hg,
utilizando uma solução de KMnO4

2% previamente neutralizada com cloridrato de

hidroxilamina. Após a diluição, o Hg(II) foi reduzido a Hg0 utilizando uma solução de SnCl2 e
separado da solução líquida através de um separador gás-líquido do tipo frost tip. Após a
separação, Hg0 foi carreado para o plasma utilizando Argônio como gás de arraste.
Para corrigir a interferência causada pela massa de outros elementos, foi utilizado um
padrão interno de Tl (NIST 997) juntamente com uma sequência de amostras-padrão do material
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certificado NIST 3133. Além disso, foi feito uma correção a partir da medida dos brancos
analíticos para todos os isótopos de Hg. A interferência causada pelo 204Pb foi monitorada através
206

Pb, sendo considerada insignificante.
A reprodutibilidade foi determinada a partir dos padrões J.T Baker e Amiata. As

amostras foram medidas em duplicata e o erro foi reportado pelo desvio padrão multiplicado por
dois (2 DP). Todos os resultados isotópicos estão reportados no Anexo deste documento.
Todos os valores e erros das medidas isotópicas foram reportados seguindo
recomendações de Blum e Bergquist (2007). O Fracionamento dependente da massa (FDM) foi
reportado seguindo a notação delta (δ) no qual consiste do desvio a partir de um material de
referência (NIST 3133) por mil (‰),(Equação 1).
δxxxHg = {[(xxxHg/198Hg)amostra / (xxxHg/198Hg)NIST 3133 ] – 1} * 1000
Na fórmula a cima, xxx representa a massa de cada isótopo de Hg entre 199Hg e 204Hg.
A razão 202Hg/198Hg foi utilizada para reportar o FDM.
O fracionamento independente da massa (FIM) foi reportado utilizando a notação delta
em maiúsculo (Δ) o qual foi definido seguindo a equação abaixo (Equação 2).

ΔxHg = δxHg – (δxHg x β)

Onde, x é o número da massa de cada isótopo de Hg (199, 200, 201 e 204) e β é o valor
teórico estimado a partir das leis cinéticas do FMD. Os valores de β utilizados neste trabalho para
calcular o FIM foram: β199 = 0.2520 e β201 = 0.7520.
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6. RESULTADOS

6.1 MODELO DE IDADE E TAXA DE SEDIMENTAÇÃO

Os resultados apresentados foram descritos em Santos et al. (2017). De acordo com
modelo de idade, o testemunho GL1090 cobriu os últimos 185 ka (Figura 7). A partir dos
resultados do δ18O de foraminíferos bentônicos foi possível definir os estágios isotópicos
marinhos (MIS, do ingês: Marine isotope stages). Os MIS enriquecidos nos isótopos mais leves
foram, respectivamente, durante o MIS 5e e MIS 1 (3,0 ‰ e 3.2 ‰ respectivamente). Os mais
elevados valores ocorreram no final do MIS 6 e no MIS 2.
A taxa de sedimentação média para o testemunho GL1090 foi de 13 cm/ka. O período
com os mais altos valores ocorreu durante o MIS 4, onde atingiu 24 cm/ka. Em contra partida os
mais baixos valores foram observados durante o MIS 5e, MIS 5d e MIS 1 (Figura 8).
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Idade (ka)

Profundidade (cm)

Profundidade (cm)

Figura 7. Modelo de idade para o testemunho GL1090. Em A a curva de δ 18 O de foraminífero bentônico do testemunho LR04 (LISIECKI AND
RAYMO, 2005). Em B a curva de δ 18 O de foraminífero bentônico do testemunho MD95-2042 plotada com o modelo de idade estabelecido por
Govin et al. (2014). Em C a curva de δ 18 O de foraminífero bentônico do testemunho GL1090 calibrada com as idades 14C. Em E, o modelo de
idade baseado no programa Bacon v 2.2. Figura obtida de Santos et al. (2017).
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Figura 8. Taxa de sedimentação para o testemunho GL 1090, obtida a partir dos tie-points.

6.2 MARCADORES DE PRODUTIVIDADE

O percentual de COT variou de 0.13% a 1.05% com média de 0.52% (±0.10). Os
maiores valores de carbono ocorram durante o MIS 3 e no MIS 5, cujos variaram
respectivamente de 0,46% à 0,83% com média de 0,60% (±0,08) e de 0,13% à 0.67% com média
de 0,54 (±0,09) (Figura 9 a). Contudo, foi notado uma grande variação entre as subdivisões do
MIS 5, principalmente entre os períodos de transição (figura 9 a).
O MIS 4 foi o período de menor acúmulo de COT, onde os valores variaram de 0,38% a
0,57% com média de 0,45 (±0,05). Entretanto, os menores valores foram encontrados durante a
transição entre o MIS 6/MIS 5, período conhecido como Terminação II, (0,13%) (Figura 9 a).
O conteúdo de CaCO3 variou de 6,6% à 58,38% com média de 20% (±8,6) (Figura 9 b),
sendo, os valores mais altos observados durante a transição MIS 6/MIS 5e (Terminação II) e no
Holoceno. Os valores mais baixos foram obtidos dentro do MIS 4, onde variaram de 18,13% a
29,92%.

40

O sinal do δ13C de Cibicides wuellerstorfi variou entre -0,52 ‰ e 1,4‰. Durante o MIS
6 foram observadas duas quedas significativas nos valores deste isótopo (Figura 9 c): A primeira
ocorreu entre 184 ka e 173 ka, onde o valor mais baixo obtido foi de -0.3‰. A segunda variação
ocorreu entre 145 ka a 130 ka, cujo valor mínimo observado foi de -0.08‰. Entre 173 ka e 145
ka, foi observado uma longa variação nos valores de δ13C do foraminífero bentônico, onde o
valor máximo obtido foi de 0.8‰. Entretanto, para este intervalo, foi notada uma abrupta
variação negativa (-0,2 ‰) nos valores deste isótopo (Figura 9 c).
Durante a transição MIS 5a/MIS 4, os valores de δ13C de Cibicides wuellerstorfi
apresentaram uma significante queda e permaneceram baixos durante todo o MIS 4, onde foi
observado o valor mais negativo para todo o testemunho (-0,5‰) (Figura 9 c). Baixos valores
também foram observados durante as transições MIS 5d/5c e MIS 5b/5a. Porém, essas variações
ocorreram por um curto período de tempo. Os MIS 5e, 5c, 5a, MIS 3 e no Holoceno foram os
períodos cujo os valores do δ13C de Cibicides wuellerstorfi foram mais elevados, ≥1‰ (Figura 9
c).
Os dados de δ13C de G. ruber variaram de 1,7‰ a -0,3‰. Assim como os dados de δ13C
Cibicides wuellerstorfi, o δ13C de G. ruber apresentou variações ao longo do MIS 6 (Figura 9 d).
Entretanto, foi observado um padrão antifásico entre essas duas variáveis. Este mesmo padrão
pode ser observado para o MIS 5e e MIS 4 (Figura 9 d).
Ao olhar a distribuição dos quatro marcadores apresentados na Figura 9 nota-se um
padrão de distribuição similar. Exceto na Terminação II, onde, o CaCO3 aumentou abruptamente
enquanto as outras três variáveis declinaram (Figura 9). Outro período em que se observou um
padrão oposto entre os marcadores ocorreu na transição entre o MIS 3/MIS 2. Neste intervalo, o
CaCO3 apresentou uma tendência ascendente, enquanto que o COT e o δ13C do bentônico e do
planctônico declinaram. Entretanto, COT e o CaCO3 apresentaram um rápido aumento entre o
intervalo de tempo que compreende o LGM (Figura 9).

41

a

b

c

d

Figura 9. Marcadores de produtividade determinados para o testemunho GL1090. Em (a) COT, (b)
CaCO3, (c) δ13C de Cibicides wuellerstorfi e em (d) δ13C de G. ruber obtidos em Santos et al. (2017). As
barras cinza e brancas indicam cada estágio isotópico marinho (MIS).
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Cabe destacar que todos os marcadores apresentaram uma acentuada queda após 18 Ka,
mantendo valores baixos até 11 ka, exceto o CaCO3 que voltou a aumentar após os 16 Ka. O
período destacado acima é conhecido como Terminação I e marca a transição entre o último
glacial para o atual interglacial.

6.3 FLUORESCÊNCIA DE RAIO-X (XRF)

Com o intuito de minimizar o efeito de diluição, os resultados obtidos para os elementos
Fe e Mn e Ti foram apresentados na forma de razão, ex: Ti/Ca, Fe/Ca, Mn/Ca (Figura 10), Mn/Al
e Ti/Al (Figura 11), de acordo com Govin et al. (2012).
As razões Fe/Ca, Mn/Ca e Ti/Ca apresentaram o mesmo padrão de distribuição ao longo
do tempo (Figura 10). No MIS 6 podemos destacar o aumento do Fe, do Mn e do Ti em relação
ao Ca em dois momentos distintos: no primeiro, entre aproximadamente 185 e 170 ka e o
segundo, de menor magnitude, entre 160 e 130 ka. Outras três variações, com aumento
significativo nas razões, foi observado no MIS 5d, na transição entre os MIS 5b/MIS 5a e em
meados do MIS 5a (Figura 10).
No MIS 4 os elementos Fe, Mn e Ti foram altos em relação ao Ca para todo o período
(Figura 10). Este padrão coincide com o modelo da taxa de sedimentação para este período de
tempo. Após o MIS 4 as razões decresceram significativamente e permaneceram baixas para todo
o MIS 3, exceto a razão Mn/Ca, onde foi observado um significativo aumento do Mn em relação
ao Ca em aproximadamente 48 ka (Figura 10 b). Outra variação significativa foi encontrada na
razão Fe/Ca em aproximadamente 16 ka (Figura 10 a).
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a

b

c

Figura 10. Razões Fe/Ca, Mn/Ca e Ti/Ca para o testemunho GL1090. As barras em cinza juntamente com
os números marcam os estágios isotópicos marinhos.

A razão Ti/Al para o GL1090 apresentou uma variação constante ao longo do MIS 6,
exceto no final deste período, onde pode-se observar um rápido enriquecimento do Ti em relação
ao Al (Figura 11 a). Entretanto, após os 50 ka, a razão aumentou abruptamente e atingiu o seu
maior valor em aproximadamente 18 ka, período que compreende o LGM (Figura 11 a).
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Os valores obtido para o Mn foram normalizados pelo Al de acordo com Muratli et al.
(2009). Essa normalização é realizada com o intuído de avaliar a influência das mudanças da
fonte litogênica no registro do Mn.
A razão Mn/Al para o GL1090 foi constante durante todo o MIS¨6, contudo, durante a
transição entre o MIS 6/MIS 5 (T II) foi encontrado um enriquecimento do Mn em relação ao Al,
no qual perdurou até meados do MIS 5e (Figura 11 b).

a

b

Figura 11. Razões Ti/Al em (a) e Mn/Al em (b) para o testemunho GL1090.

Após este período os valores reduziram e estabilizaram-se. Outro aumento significativo
do Mn foi observado na transição entre o MIS 2/MIS 1 (Figura 10 b). O padrão de
enriquecimento do Mn seguiu o oposto ao observado para a razão Ti/Al na transição MIS 6/MIS
5e, porém, para o período MIS 2/MIS 1 ambos tiveram a mesma tendência (Figura 10 a e b). Isto
sugere que o enriquecimento do Mn, nos períodos destacados acima, está relacionado a processos
distintos.

.
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6.4 VARIAÇÃO DO Hg TOTAL

A concentração de Hg total variou de 83,63 a 12,90 com valor médio de 27.34 ng/g (DP
± 7). Durante o MIS 6, o Hg apresentou significativas variações com o enriquecimento deste
elemento em dois momentos distintos: o primeiro momento ocorreu entre 170 ka e
aproximadamente 150 ka e o segundo entre aproximadamente 143 ka e 130 ka, onde por sua vez,
as concentrações de Hg atingiram o valor mais elevado para todo o testemunho (83,63 ng/g)
(Figura 12).
No MIS 5e, as concentrações de Hg reduziram drasticamente e atingiram o valor mais
baixo para todo o testemunho em aproximadamente 126 ka (13 ng/g). Após este período as
concentrações subiram abruptamente (34 ng/g) e oscilaram até o MIS 5b. No MIS 5a, o Hg
apresentou uma acintosa variação, sendo possível distinguir três picos ao longo deste espaço de
tempo (Figura 12).
No início do MIS 4, as concentrações de Hg reduziram e permaneceram baixas durante
todo período, atingindo valores inferiores aos encontrados para os períodos interglaciais (15,01
ng/g) (Figura 12). Após o MIS 4, as concentrações de Hg voltaram a subir e permaneceram
elevadas, com ligeiras oscilações durante o MIS 3.
No MIS 2, cabe destacar, as elevadas concentrações de Hg obtidas durante o LGM, onde
foi possível observar dois picos de concentração deste elemento: o primeiro atingiu 54,8 ng/g e
ocorreu em aproximadamente 21 ka e o segundo, de menor magnitude, atingiu 40,6 ng/g em
aproximadamente 18 ka. Após os 18 ka, durante a Terminação I, a concentração de Hg oscilou e
apresentou duas quedas significativas em dois períodos distintos. O primeiro declínio ocorreu
logo após os 18 ka, onde os valores atingiram 16.79 ng/g. Em seguida o Hg voltou a aumentar e
atingiu o valor de 28.04 ng/g em aproximadamente 11 ka. Na transição entre o EIM2/ Holoceno
as concentrações voltaram a cair e alcançaram o valor de 18.69 ng/g em aproximadamente 9 ka.
Após este período, o Hg teve uma tendência ascendente e atingiu o valor de 35.03 ng/g no topo
do testemunho (Figura 12).
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Figura 12. Distribuição do Hg total ao longo do testemunho GL1090.

6.5 ISÓTOPOS DE Hg

Os resultados obtidos do fracionamento isotópico do Hg em amostras do testemunho
GL1090 estão apresentados na Tabela 4. O δ202Hg e o Δ199Hg variaram respectivamente de -0,65
a -2,87 ‰ (-1,67 ± 0,51‰) e de 0,17 a -0,12 ‰ (-0,01 ± 0,05). As médias do δ202Hg
demonstraram haver uma diferença no FDM entre os MIS (Tabela 4). O MIS 2, 4 e 6 os valores
médios mais próximos com relação aos MIS 1, 3 e 5 (Tabela 4). Quanto ao FIM, não foi
observado diferença nas médias entre os MIS. Entretanto, nos MIS 2, 3 e 6 foram observados
valores significativamente negativos de Δ199Hg, assim com, significativamente positivos no MIS
5 (Tabela 4) .
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Tabela 4. Razão isotópica do Hg de amostras de diferentes MIS do testemunho GL1090
(continua).

1

Idade (Ka)
6,7
9,6

Média

2

11,5
14,1
15,8
18,1
19,2
19,9
21,4
22
2,.4
24,6

Média

3

31,4
38,5
46,9
50,4
53,4

Média
4

59,3
65.5
69.1

Média

5

72,6
72,9
73,7
75,5
77
78,3
78,5
79,3
81,8
83.5
85.1
92.6
96.1
100.9

δ202 Hg
-0,75
-1,4
-1,07
-1,43
-1,78
-0,68
-2,33
-2,03
-2,4
-1,79
-2,4
-2,35
-2,42
-1,96
-1,48
-1,43
-1,66
-1,47
-1,65
-1,54
-1,84
-1.73
-2.05
-1,87
-2,11
-0.88
-0,87
-1,30
-1,68
-1.88
-1.72
-1,32
-1,94
-1.71
-1.25
-1.48
-1.07
-1.36

2 sd
0,17
0,07
0,07
0,06
0,03
0,09
0,04
0,03
0,04
0,07
0,01
0,02
0,00
0,04
0,04
0,26
0,13
0,05
0,12
0,07
0.25
0.01
0,11
0,20
0.04
0.18
0,04
0,43
0.32
0.29
0,12
0,01
0.21
0.03
0.00
0.04
0.01

Δ199 Hg
-0,04
-0,02
-0,03
0
0,02
-0,12
0
-0,06
0
-0,05
0
-0,02
0,02
-0,02-0,07
-0,03
-0,04
-0,03
-0,04
-0,04
0,03
0.02
-0.04
0,00
-0,01
-0.04
0,00
0,02
0,01
0.17
0.01
-0,01
0,02
0.02
0.02
0.04
0.04
0.06

2 sd
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,02
0,02
0,00
0,03
0,01
0,01
0,05
0,09
0,03
0,00
-0,04
0,05
0.01
0.02
0,03
0,04
0,00
0,02
0,03
0,00
0.00
0.05
0,00
0,02
0.02
0.06
0.01
0.02
0.00
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Tabela 4. Razão isotópica do Hg de amostras de diferentes MIS do testemunho GL1090
(conclusão).
103,1
112,5
121.8
126.1
127.3
129,4
Média

6

Média

130,1
130.8
133,4
136.5
139,8
150,4
152,2
153,8
159,4
164,7
166,7
168,8
176,6

-1,33
-1,9
-1.16
-1,07
-0,65
-0,98
-1,38
-1,05
-1.49
-1,73
-1.71
-1,79
-2,11
-1,89
-2,36
-1,67
-2,28
-2,4
-2,87
-2,5
-1,99

0.50
0,11
0.03
0,06
0,35
0,24
0,16
0,56
0.07
0,02
0.07
0,22
0,47
0,22
0,22
0,42
0,47
0,21
0,22
0,26

0,07
0,03
0.02
-0.06
-0,08
-0,04
0,01
-0,1
-0.06
-0,02
-0.09
-0,06
-0,03
-0,03
0,04
-0,07
0,00
0,01
0,02
-0,01
-0,03

0,00
0,03
0.00
0.02
0,00
0,03
0,02
0,04
0.02
0,02
0.04
0,10

0,04
0,04
0,03

0,04

A Figura 13 mostra a variação do δ202Hg e o Δ199Hg ao longo do tempo, onde é possível
observar que durante os MIS 6, 2 e na transição MIS 5/4 os valores de δ202Hg foram enriquecidos
no isótopo mais leve. Outro fato que chamou a atenção foi a tendência ascendente do δ202Hg
durante o MIS 6, no qual, culminou no valor mais alto deste isótopo para todo o testemunho (0,65 ‰) na transição com o MIS 5. Neste intervalo de tempo também foi notado valores
significativamente negativos de Δ199Hg. Outros picos de δ202Hg foram observados dentro do MIS
2 e no MIS 5, próximo a transição com o MIS 4, Entretanto, apenas nas amostras do MIS 2 foram
observados valores significativamente negativos de Δ199Hg.
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Figura 13. Variação do δ202Hg e Δ199 ao longo da escala temporal definida para o testemunho GL1090.
As barras na cor cinza representam os MIS. A barra com listras na diagonal representa a região na qual
são considerados significantes os valores de Δ199 Hg.
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7 DISCUSSÃO

7.1 MERCÚRIO DURANTE OS DOIS ÚLTIMOS CICLOS GLACIAL/INTERGLACIAL:
FONTES E PROCESSOS

Diversos estudos têm demonstrado que a bomba biológica e as mudanças na circulação
são os principais fatores que controlam a distribuição do Hg nos oceanos (MASON; SULLIVAN,
1999; MANSON; LAWSON; SHEU, 2001; LAURIER et al., 2004; SOERENSEN et al.,
2014).Nossos resultados demonstraram uma forte relação entre Hg e o COT (Figura 14 a) (Tabela
5). Desta maneira podemos sugerir que o a distribuição do Hg foi controlada pelo aporte de
partículas orgânicas durante os dois últimos ciclos glacial/interglacial. Contudo, também foi
encontrada uma correlação similar entre o Hg e o CaCO3 (Tabela 5). Lamborg, Hammerschmidt e
Bowman, (2016) sugerem que as partículas orgânicas podem não ser as únicas que atuam na
remoção do Hg da coluna d’água. Outras partículas como, por exemplo, o CaCO3 seria
importante nesse processo. Na Figura 14 a e e, podemos observar que o Hg teve distribuição
similar ao CaCO3, exceto na transição MIS 6/MIS 5 e no MIS 4, onde observou-se uma
defasagem entre essas duas variáveis.
Tabela 5. Matriz de correlação de Spearman entre o Hg e os possíveis suportes geoquímicos
obtidos para o testemunho GL1090. Os números em negrito indicam a existência de correlações
significativas entre as variáveis, para um valor de p<0,05
Variáveis
COT
Fe
Al
Ti
Mn
CaCO3

Hg
0.55
-0.69
-0.63
-0.65
-0.18
0.55

COT

Fe

Al

Ti

Mn

-0.37
-0.28
-0.31
0.01
0.22

0.84
0.88
0.12
-0.76

0.96
0.28
-0.78

0.25
-0.82

-0.31

Ao longo dos anos, estudos demonstram que os padrões de circulação do Atlântico Sul
não foram os mesmos ao longo do último ciclo glacial/interglacial. Os MIS apresentam
particularidades nas condições físicas, químicas e biológicas da coluna d’água e do sedimento
(CURRY; OPPO, 2005; OPPO; CURRY, 2012; SANTOS et al., 2017). Além disso, importantes
fatores regionais, como por exemplo: aumento do aporte continental e o aumento da
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produtividade, foram observados em estudo recentes ao longo deste período (LOURENÇO et al.,
2016, COSTA et al., 2016). Por este motivo, foi realizada a correlação entre Hg-COT para cada
MIS (Tabela 6).

a

b

c

d

e

Figura 14. Relação entre o Hg e os marcadores de produtividade para o testemunho GL 1090. Em (a) Hg
(ng/g) e o % de COT, em (b) a razão Hg/COT, em (c) δ13C de Cibicides wuellerstorfi, em (d) δ13C de G.
ruber e em (e) CaCO3 (%). As barras cinza e branco representam os intervalos de tempo de cada MIS.
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Tabela 6. Matriz de correlação de Spearman entre o Hg e os possíveis suportes geoquímicos para
os MIS. Os números em negrito indicam a existência de correlações significativas entre as
variáveis, para um valor de p<0,05
Variáveis
Hg
COT
Fe
Al
Ti
Mn
MIS 2 (n=28)
COT
0,43
Fe
-0,10
-0,45
Al
0,06
0,13
0,47
Ti
0,04
0,26
0,57
0,83
Mn
0,11
-0,11
-0,08
0,04
0,05
CaCO3
0,27
-0,26
-0,41
0,02
-0,71
-0,60
MIS 3 (n=78)
COT
0,28
Fe
-0,03
-0,40
Al
-0,15
-0,45
0,73
Ti
-0,12
-0,48
0,79
0,90
Mn
-0,06
0,24
-0,41
0,45
0,45
CaCO3
0,22
0,49
-0,68
-0,73
-0,81
-0,52
MIS 4 (n=47)
COT
-0,10
Fe
-0,43
-0,41
Al
-0,28
-0,42
0,59
Ti
-0,36
-0,31
0,70
0,84
Mn
0,05
0,20
-0,30
0,01
-0,04
CaCO3
0,21
0,23
0,21
0,16
-0,01
0,30
MIS 5 (n=85)
COT
0,22
Fe
-0,24
-0,08
Al
-0,13
-0,20
0,47
Ti
-0,10
-0,02
0,77
0,52
Mn
0,18
0,02
-0,72
-0,41
-0,64
CaCO3
0,30
0,32
-0,40
-0,50
-0,38
0,49
MIS 6 (n=67)
COT
-0,12
Fe
-0,23
0,37
Al
-0,31
0,48
0,83
Ti
-0,36
0,43
0,89
0,94
Mn
0,16
-0,08
-0,02
-0,12
0,04
CaCO3
-0,30
0,23
0,42
-0,70
-0,71
-0,77
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Os resultados da análise de correlação demonstraram que as relações entre Hg-COT e
Hg-CaCO3 variaram em cada MIS, sendo observada somente uma correlação significativa nos
MIS 2 e 6. Segundo autores, mudanças pós-deposicionais, como por exemplo: remineralização da
matéria orgânica, variação redox, mudanças na taxa de sedimentação e na circulação afetam
diretamente a relação entre o Hg e os ligantes das moléculas orgânicas. Desta maneira a partição
geoquímica do Hg no sedimento seria alterada (GAGNON et al., 1997; MERCONE et al., 1999;
FITZGERALD; LAMBORG; HAMMERSCHMIDT, 2007). Além disso, cabe ressaltar, que o Hg
não apresentou correlação direta com qualquer elemento indicador de aporte continental (Fe, Mn
e Al). Este resultado supostamente sugere que este metal não foi transportado a partir da entrada
de material oriundo do continente.
A razão isotópica δ13C é afetada principalmente pela produtividade primária. Durante a
fotossíntese o isótopo mais leve é preferencialmente capturado deixando o carbono inorgânico
(CID) da superfície do mar ligeiramente enriquecido em 13C. Assim o aumento do fracionamento
de δ13C nos carbonatos biogênicos indica um aumento na produtividade. Por outro lado, a
intensificação dos processos de degradação da matéria orgânica devolvem

12

C ao sistema

13

deplecionando os valores do δ C (MORTYN; MARTINEZ-BOTÍ, 2007). O fracionamento
isotópico em espécies de foraminíferos planctônicos é uma poderosa ferramenta geoquímica, pois
reflete as condições na superfície dos oceanos, como por exemplo: o conteúdo de nutrientes e
variação da termoclina (SPERO et al., 1997; MORTYN; MARTINEZ-BOTÍ, 2007). Durante os
MIS 5c, a, 3 e 2 os valores do δ13C de G. ruber apontaram para uma maior produção de partículas
orgânicas na superfície (Figura 14 d). Essa afirmação é reforçada pelos dados de COT e CaCO3,
no qual apresentaram um aumento durante os períodos citados (Figura 14 a e e).
O aumento na produção de partículas orgânicas explica um maior acúmulo de Hg no
sedimento durante os períodos destacados acima e demonstra a existência de um fluxo vertical
deste elemento da superfície em direção ao fundo. Este processo de remoção do Hg na superfície
dos oceanos tem sido amplamente debatido pela literatura, onde a principal via de entrada deste
elemento ocorre por deposição atmosférica (MASON; ROLFHUS; FITZGERALD, 1998;
MASON; SULLIVAN, 1999; LAURIER et al., 2004). Entretanto, o padrão descrito acima não
pode ser aplicado para todo o período do testemunho GL1090, pois em alguns momentos nos
MIS 6, 5e, 5d e 4, Hg, COT e o CaCO3 apresentaram um padrão antifásico ao δ13C de G. ruber
(Figura 14).
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Além da produtividade, o δ13C em foraminíferos planctônicos é fortemente afetado pelas
trocas de CO2 entre a atmosfera e a superfície do oceano (SPERO et al., 1997; MORTYN;
MARTINEZ-BOTÍ, 2007; ZERFASS; SÁNCHEZ; CHEMALE, 2011). Por essa razão a
composição do δ13C de foraminíferos bentônicos é mais empregada para estudos envolvendo a
dinâmica do carbono em oceano profundo. Nos oceanos, é observada uma correlação linear entre
a composição do δ13C de foraminíferos bentônicos e o CID da água. Isto é importante já que a
composição isotópica do carbono na testa do foraminífero exibe uma relação consistente com a
composição isotópica do CID nos ambientes onde a carapaça carbonática foi precipitada. Assim,
o sinal do δ13C da massa d’água é registrado na carapaça e é extensivamente utilizado como um
proxy para reconstruir o conteúdo de nutrientes e a paleocirculação profunda (CURRY; OPPO,
2005; LUND et al., 2015)
Os nossos resultados demonstraram que os dados de Hg e de δ13C de Cibicides
wuellerstorfi apresentaram um sincronismo para os MIS 6, 5e, 5a, 4, 3, e 2, sendo o aumento da
concentração deste metal no sedimento acompanhado do enriquecimento de

13

C de Cibicides

wuellerstorfi. As curvas de COT e de CaCO3 também acompanharam variação do fracionamento
do δ13C de Cibicides wuellerstorfi para os períodos destacado acima, exceto durante o MIS5e
onde o CaCO3 aumentou abruptamente e os valores deste isótopo decresceram (Figura 14).
Durante os períodos glaciais é reportado um forte contraste químico com relação ao δ13C
na superfície e no fundo dos oceanos (HAIN; SIGMAN; HAUG, 2010; ZIEGLER et al., 2013) .
Isto ocorreu devido ao aumento da eficiência da bomba biológica durante os glaciais que
enriquecerem o DIC da água do mar em

13

C. Em contra partida, o carbono enriquecido em

12

C,

exportado para o oceano profundo, foi oxidado acarretando na diminuição do δ13C nessas águas
(ZIEGLER et al., 2013). Outro fato importante está associado à mudança na ventilação do
Atlântico Sul em função do enfraquecimento da AMOC. Isto resultou no aumento da
estratificação vertical e permitiu uma maior penetração de águas de fundo, mais corrosivas e
oxidantes (THORNALLEY et al., 2013; BOHM et al., 2015; YU et al., 2016). .
O processo descrito acima poderia explicar o padrão de deposição do Hg durante o MIS
4, onde a matéria orgânica produzida na superfície e exportada para o fundo foi rapidamente
remineralizada e com isso o Hg associado a ela era continuamente ciclado (Figura 14 a, c, d).
A razão Hg/COT é constantemente aplicada com o intuído de retirar o efeito das
partículas orgânicas sob Hg durante a remoção deste elemento na coluna d’água. Desta maneira,
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torna-se possível uma melhor compreensão dos processos relacionados à proveniência deste
elemento (GRASBY et al., 2013; GRASBY et al., 2017; THIBODEAU et al., 2016). A razão
Hg/COT (Figura 14 b) demonstrou que o Hg teve uma estreita relação com o COT, entretanto
observou-se em diferentes momentos um desacoplamento desta relação com um aumento das
concentrações de Hg sobre o percentual de COT. Essa mudança ocorreu de maneira mais
significativa no final do MIS 6 e no LGM (21 ka). Uma possível explicação estaria associada à
mudança de fonte desse elemento.
De acordo com outros estudos na mesma região, durante o MIS 3 e MIS 2 foi observado
um aumento do aporte de material terrígeno. Este aumento estaria associado a uma maior
exposição da plataforma continental devido a um nível do mar mais baixo durante os períodos
glaciais (MAHIQUES et al., 2007; NAGAI et al., 2010; LOURENÇO et al., 2016) . O aumento
do aporte de sedimentos terrígenos também foi observado por Costa et al. (2016) para os MIS 5
d, 5 b e MIS 4. Os resultados obtidos com o XRF para o testemunho GL1090, demonstrado na
Figura 10, corroboram com os estudos de Costa et al. (2016), onde foi verificado um aumento dos
elementos: Fe, Ti e Mn sobre o Ca para os mesmos períodos descritos acima. Segundo Costa et
al. (2016) o paralelismo entre as razões Fe/Ca, Ti/Ca e Mn/Ca ao longo do tempo (Figura 10),
sugere que a maior parte da fração fina é composta por silte-argila e o antiparalelismo observado
entre a razão Fe/Ca e percentual de CaCO3 (Figura 15) indica que o sedimento teria uma fonte
externa, ou seja do continente.
O aporte fluvial é uma das principais fontes de Hg para os oceanos, principalmente em
regiões costeiras (MANSON et al., 2012; SOERENSEN et al., 2013; ZHANG; JAEGLÉ;
THOMPSON, 2014) e segundo Mason et al. (2012) possui um importante papel do ponto de vista
regional. Recentemente, Araújo et al. (2017) relataram que o aporte fluvial seria a principal via
de entrada deste elemento para a região costeira e para a porção norte da plataforma continental
da Bacia Campos-RJ-Brasil.
A Figura 15 demostra a relação entre a razão Hg/COT com o aporte de material
continental através da razão Fe/Ca. É notório que durante os períodos de maior aporte continental
a razão Hg/COT apresentou valores baixos. Além disso, para ambos os momentos observou-se
também uma queda no percentual de CaCO3. Isto sugere que nesse período a deposição do Hg
não esteve relacionada com o processo de remoção causado pelo aporte de partículas orgânicas.
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O transporte de Hg para os oceanos por via fluvial é controlado principalmente pela
disponibilidade de compostos orgânicos particulados e dissolvidos (RAVICHANDRAN, 2004;
MASON et al., 2012; CHAKRABORTY et al., 2015), além de partículas de silte-argila
(LACERDA et al., 1993; GAGNON; PELLETIER; MUCCI, 1997; ARAÚJO et al., 2010) .
Entretanto, a maioria desses compostos orgânicos é altamente modificado ou removido ao longo
do transporte, desta maneira, quando atingem a região costeira e da plataforma continental, o Hg
é oxidado a espécies Hg(II), onde pode ser removido através da formação de complexos com o
material orgânico autóctone, ou sofrer redução a Hg0 e retorna para a atmosfera (SOERENSEN et
al., 2013; CHAKRABORTY et al., 2015). Assim, uma pequena parcela deste Hg atinge as
regiões de oceano aberto (MASON et al., 2012; SOERENSEN et al., 2013; SOERENSEN et al.,
2014). Este fato pode explicar a baixa variação da razão Hg/COT frente as grandes variações
observadas para a razão Fe/Ca, especialmente para o MIS 4 (Figura 15).
Segundo Govin et al. (2012) processos que controlam a geoquímica do carbonato, como
por exemplo: produtividade e dissolução, afetam significativamente a razão elementar entre os
elementos. Deste modo, poderia subestimar ou superestimar a contribuição terrígena na área em
questão. Assim, recomenda-se o uso de outras razões para efeito de comparação.
Os elementos Ti e Al estão relacionados aos aluminosilicatos, no qual são carreados do
continente para os oceanos a partir da descarga fluvial (ARZ et al., 1998; CHIESSI et al., 2009;
PEREZ; GARCÍA-RODRIGUEZ; HANEBUTH, 2016). A razão Ti/Al além de indicar uma alta
acumulação de material terrígeno é também utilizada como indicador de mudança no diâmetro da
partícula. Isso ocorre, devido ao fato, do Ti estar mais associado à fração silte do sedimento
enquanto que o Al está associado à fração argila (MORA; MARTINEZ, 2005; MURATLI et al.,
2010).
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a

b

c

Figura 15. Relação entre a razão Hg/COT (a) com o percentual de CaCO3 (b) e a com a razão Fe/Ca (c).

Diferentemente ao observado na razão Fe/Ca (Figura 15) para o MIS 2/LGM a razão
Ti/Al (Figura 16) mostrou uma significativa contribuição terrígena de material durante esses
períodos. Esse resultado sugere que o aumento da precipitação do carbonato poderia ter diluído o
sinal do Fe em relação ao Ca (Figura 15). Desta maneira subestimando a contribuição do aporte
continental para o MIS 2.
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Figura 16. Relação entre a razão Hg/COT e a razão Ti/Al do testemunho GL1090.

O processo inverso pode ser aplicado para o MIS 4, onde a dissolução do carbonato
poderia ter superestimado os valores apresentados nas razões Ti/Ca, Fe/Ca e Mn/Ca (Figura 10).
Esta hipótese é reforçada pelo discreto aumento da razão Ti/Al para o MIS 4 (Figura 16), quando
comparada com as razões Ti/Ca (Figura 10) e Fe/Ca (Figura 10 e 15). Contudo, foi notório um
aumento do aporte continental para este período.
Embora o Hg estivesse significativamente correlacionado a matéria orgânica durante o
MIS 2, foi notado que as variações encontradas na razão Hg/COT corresponderam ao aumento na
razão Ti/Al para este período. A mesma relação foi observado para o final do MIS 6 (Figura 16).
Segundo Gworek et al. (2016) mais de 90% do mercúrio transportado para os oceanos por via
fluvial está associado a partículas, onde uma quantidade significativa desse Hg seria não reativo.
Além disso, os eventos destacados foram abruptos e ocorreram em um curto espaço de tempo o
que poderia mascarar uma ausência de correlação, como demonstrado nas Tabelas 5, e 6.
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Entretanto, observamos que a magnitude das variações encontradas na razão Ti/Al, assim como
na razão Fe/Ca (Figura 15 e 16), não acompanham a extensão das variações da razão Hg/COT,
principalmente para o MIS 6. Tal fato poderia estar associado às mudanças no gradiente redox
observado em outras áreas para o mesmo período (THOMSON; HIGGS; COLLEY, 1996;
MERCONE et al., 1999; CHANG; PEDERSEN; HENDY, 2014).
Nossos dados demonstraram que a biogeoquímica do Hg ao longo dos dois últimos
ciclos Glacial/Interglacial foi fortemente relacionada ao ciclo do carbono, visto a correlação com
o COT e CaCO3 para todo o testemunho. Entretanto, os resultados da análise correlação realizada
para cada MIS e a similar tendência entre este elemento com o δ13C de Cibicides wuellerstorfi
demonstraram haver uma forte efeito da circulação de fundo na partição geoquímica do Hg. A
razão Hg/COT apresentou variações ao longo do testemunho GL1090, contudo, o padrão
antifásico entre esta razão e os dados de XRF demonstraram uma baixa ou nenhuma relação com
o aumento de material continental, exceto para o LGM, onde o abrupto aumento na razão
Hg/COT respondeu ao aumento da razão Ti/Al. Isto indica que este aumento poderia estar
relacionado com eventos episódicos de deposição de Hg. Contudo, sabe-se que mudanças no
gradiente redox do sedimento podem alterar a mobilidade e acarretar na precipitação deste
elemento em camadas mais antigas (MERCONE et al., 1999).

7.2 INFLUÊNCIAS DA PALEOCIRCULAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE NUTRIENTES NA
CICLAGEM DO Hg NO GLACIAL/INTERGLACIAL

Ao confrontar a curva de δ13C de Cibicides wuellerstorfi do testemunho GL1090 com
outras obtidas na literatura notou-se o mesmo padrão de distribuição (Figura 17). Diversas
reconstruções da circulação no Atlântico Sul tem demonstrado uma redução da mistura vertical
durante os períodos glaciais em função de uma menor produção da NADW e uma AMOC mais
superficial (PIOTROWSKI et al., 2012; JONKERS et al., 2015; BOHM et al., 2015; YU et al.,
2016). Esta mudança é refletida nos registros do δ13C do foraminífero bentônico, onde se observa
um largo decréscimo nos valores deste proxy (CURRY; OPPO, 2005; LIPPOLD et al., 2012;
SANTOS et al., 2017). Outros trabalhos sugerem que o enfraquecimento da AMOC permitiu um

60

grande acúmulo de carbono respirado nas águas de fundo, o que gerou uma forte queda no δ13C
desses organismos (LUND et al., 2015; HOWE et al., 2016).
Nossos dados apontam para um forte acoplamento entre a diminuição da produção da
NADW e a queda no acúmulo de Hg. Este fato estaria associado às mudanças nas condições
redox do oceano profundo em virtude da expansão, em direção ao norte, das águas Antárticas. A
combinação entre o δ13C de Cibicides wuellerstorfi e o Nd tem melhorado a robustez das
interpretações sobre a distribuição das massas d’água no passado (PIOTROWSKI et al., 2005;
JONKERS et al., 2015). Os dados de Nd (Figura 17 d) tornaram-se mais radiogênicos na
transição MIS 5/4, assim como os dados de δ13C de Cibicides wuellerstorfi indicam uma menor
contribuição da NADW e uma maior contribuição das massas d’águas oriundas do sul
(PIOTROWSKI et al., 2005; JONKERS et al., 2015). O comportamento antifásico observado
entre os nossos resultados e dados obtidos do testemunho ODP 1090 da frente Subantártica
(Figura 17) também corroboram para tal fato.
É sabido que a produção e exportação de nutrientes na frente Subantártica foi
significativamente maior nos períodos glaciais do que nos dias atuais. A principal hipótese para
tal acontecimento seria o aumento do aporte de ferro, vindo da América do Sul, em decorrência
do fortalecimento dos ventos “westerlies” (MARTÍNEZ-GARCIA et al., 2009; MARTÍNEZGARCIA et al., 2014; ANDERSON et al., 2014). Dados do testemunho ODP 1090 da frente
Subantártica (Figura 17 c) registraram um aumento nos fluxos de Ferro durante os glaciais. O
aumento no aporte de ferro teria estimulado o consumo de nitrato na região e consequentemente a
produção de partículas orgânicas na superfície. Este processo é evidenciado pela curva do δ15N
de foraminífero planctônico obtida do testemunho ODP 1090 (Figura 17 c) (MARTÍNEZGARCIA et al., 2014). Além disso, o fortalecimento dos ventos “westerlies” teria deslocado a
frente Subantártica para o norte. Este fato, associado ao enfraquecimento da AMOC permitiu a
expansão dessas águas, ricas em nutrientes, para regiões de baixa latitude (LOUBERE et al.,
2011; GRIFFITHS et al., 2014; SANTOS et al., 2017).
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Figura 17. Comparação da distribuição dos marcadores e dos processos relacionados durante os últimos
100 ka. (a) Hg distribuição no testemunho GL1090, (b) compilação de dados de δ13C de foraminíferos
bentônicos, os círculos verdes claros representam os valores obtidos para o testemunho GL1090 em
Santos et al. (2017), os losangos verdes escuros foram obtidos do testemunho RC11-83 (40º 36´S, 9°48´E,
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4718 m de profundidade de coluna d’água) e os quadrados vermelhos foram obtidos do testemunho
GeoB2808-6 (30,8 ºS, 14.7 ºW, 3213 m de profundidade de coluna d’água) ambos em Jonkers et al.,
(2015). Em (c) a linha vermelha e os círculos azuis representam, respectivamente, os dados de fluxo de Fe
e δ15N de foraminífero planctônico da Frente Subantártica realizados no testemunho ODP 1090 (42° 54,5′
S, 8° 54.0′ E, 3702 m de profundidade de coluna d’água), obtidos em Martínez-García et al. (2014). Em
(d) valores de Nd, os círculos verdes escuros são dados do testemunho TNO57-21(41,11 ºS, 7,91 ºE,
4981 m de profundidade de coluna d’água) (PIOTROWSKI et al., 2005) e os círculos amarelos escuros
são dados do testemunho RC11-83(40º 36´S, 9°48´E, 4718 m de profundidade de coluna d’água)
(PIOTROWSKI et al., 2005).

Estudos na Antártica e no Atlântico Norte (49˚52.666’N, 24˚14.287’W profundidade de
coluna d’água 3.240 m) demonstraram um enriquecimento de Hg em regiões de baixa latitude,
durante os períodos glaciais (VANDAL et al., 1993; JITARU et al., 2009; KITA et al., 2016).
Segundo Jitaru et al. (2009), este enriquecimento estaria relacionado ao aumento da emissão do
spray marinho, rico em íons halogenados, dentre eles o brometo, principal agente oxidante do Hg
atmosférico (AMOS et al., 2012). Portanto, os registros apontam para um enriquecimento de Hg
no oceano Atlântico durante os glaciais.
O Hg depositado nessas regiões é capturado pela bomba biológica e transportado para o
oceano profundo durante a formação das massas d’água (ZHANG; JAEGLÉ; THOMPSON,
2014; LAMBORG et al., 2014; COSSA et al., 2018). Contudo, o trabalho de Cossa et al. (2011)
demostrou que a maior parte do Hg reativo é capturado pela produção de partículas orgânicas e
transportado para o sedimento durante o movimento dessas massas d’água.
É sabido que durante o MIS 4, uma maior eficiência da bomba biológica associada ao
aumento da estratificação da coluna d’água, como consequência do enfraquecimento da AMOC,
aumentou a remineralização da MO e permitiu o aumento do sequestro de carbono respirado no
oceano profundo (DIZ; BAKER, 2015; YU et al., 2016). Segundo Lamborg et al. (2016) e Cossa
et al. (2018), o Hg após ser removido da superfície e transportado para o fundo é remineralizado e
comporta-se como um nutriente. Desta maneira, podemos sugerir que o Hg depositado na
superfície do Atlântico Sul durante os períodos glaciais, como demostrado por Jitaru et al. (2009),
foi removido pelo incremento da bomba biológica e acumulado no oceano profundo, devido aos
mesmos processos descritos para o CO2. Nossos dados de CaCO3 para o MIS 4 (Figura 17 a)
associados ao índice de fragmentação de foraminíferos planctônicos (Whole shell) e a razão B/Ca
(Figura 18 b, c e d), obtidos a partir do testemunho TNO57-21 reforçam esta hipótese. Além
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disso, segundo Lamborg et al. (2016), o Hg tem um comportamento similar ao CO2 em virtude de
ambos serem transportados verticalmente nos oceanos pela bomba biológica.

a

b

c

d

Figura 18. Comparação da distribuição dos marcadores e dos processos relacionados durante os últimos
100 ka. Em (a) dados de CaCO3 obtidos para o testemunho GL1090. Em (b) parâmetro da integridade da
carapaça de foraminíferos (BAKER e DIZ, 2014). Em (c) razão Ba/Ca (YU et al., 2016) e em (d)
concentração de CO2 em testemunhos de gelo da Antártica (EGGLESTON et al., 2016; BEREITER et al.,
2012).
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Durante a transição MIS 4/MIS 3 o Hg apresentou um aumento nas concentrações. A
mesma tendência foi observada para o COT, CaCO3 e para o δ13C de Cibicides wuellerstorfi
(Figura 17 a, b e 18 a). O MIS 3 é caracterizado por ser um período instável, com abruptas e
repetidas oscilações milenares, acarretando em interruptos períodos climáticos quentes. Esse
evento gera um aquecimento gradual é conhecido como eventos D-O (KISSEL et al., 1999;
HESSLER et al., 2011; HENRY et al., 2016).
Registros sedimentares no Atlântico Norte apontam que durante os eventos D-O existiu
uma maior produção da NADW e um revigoramento da AMOC (HENRY et al., 2016;
RASMUSSEN; THOMSEN; MOROS, 2016). Este fato justifica o significativo aumento na
deposição de Hg para o sedimento, onde durante o MIS 4, a forte presença das águas antárticas e
uma AMOC mais fraca permitiram um acúmulo de espécies reativas nas águas de fundo. No MIS
3, a presença da NADW e o retorno da AMOC alteraram as condições físico-químicas da coluna
d’água e permitiram uma maior remoção do Hg para o sedimento (Figura 17 a).
Todo evento D-O é seguido de uma gradual queda na temperatura, no qual atinge
valores tão baixos quanto os registrados para os períodos glaciais. Esses eventos são chamados de
Heinrich ou eventos H (HEMMING, 2004). Ao contrário do que acontece nos eventos D-O,
durante os eventos H, a produção da NADW diminuiu bruscamente (BÖHM et al., 2015;
HENRY et al., 2016; RASMUSSEN; THOMSEN; MOROS, 2016). A curva de δ13C de Cibicides
wuellerstofi apresentou uma brusca queda nos valores entre os períodos que compreendem os
eventos H4, H3, H2 e H1 (Figura 17 b). Contudo, o Hg não foi capaz de registrar todos os
eventos H. Este fato pode ser justificado pela falta de resolução necessária para a curva do Hg.
Diferentemente do MIS 4 as concentração de Hg foram elevadas durante o MIS 2/LGM.
Além disso, foram significativamente correlacionadas com o acúmulo de matéria orgânica no
sedimento e corresponderam a uma maior precipitação do carbonato biogênico (Tabela 6 e Figura
17 a e 18 a). Embora os marcadores obtidos para outras regiões apontem uma maior presença de
águas mais corrosivas vindas da Antártica (Figura 17 d e 18 b), dados recentes de Nd do
testemunho GL1090 mostram valores deste isótopo variando de -10 a -11 para o LGM. Segundo
os autores, este resultado aponta para uma mistura entre massas d’água oriundas do norte e do sul
(HOWE et al., 2016; HOWE et al., 2018), onde, as médias profundidades do Atlântico Sul foram
preenchidas em grande parte por águas oriundas do norte (HOWE et al., 2018). Desta forma, a
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condição redox do Atlântico Sudoeste permitiu uma maior preservação da matéria orgânica assim
como a precipitação do CaCO3 (Figura 18 a) durante o LGM. Isto explica o aumento das
concentrações do Hg para este período (Figura 17 a).
Uma das dúvidas geradas está relacionada à origem do Hg. Como foi discutido no item
anterior, o Hg teve uma fraca relação com os marcadores continentais. Diversos trabalhos
reportam que o Hg é transportado para o oceano profundo pelas partículas orgânicas presentes
nas águas intermediárias oriundas da superfície (MASON; ROLFHUS; FITZGERALD, 1998;
MASON; SULLIVAN, 1999; LAURIER et al., 2004; LAMBORG et al., 2014). Entretanto,
segundo Toledo et al. (2007) a reconstrução da paleoprodutividade no Atlântico Sudoeste para os
últimos 25 ka, indicou uma baixa quantidade de nutrientes na superfície para o LGM e mais
recentemente, a reconstrução da ressurgência na área de influência do testemunho GL1090 por
Lessa et al. (2017) demonstrou uma termoclina mais profunda após 20 ka.
Outra hipótese estaria associada a um maior transporte lateral do Hg em virtude das
mudanças na geometria das massas ‘d água. Zhang; Jaeglé; Thompson (2014) constaram que a
concentração de Hg no Atlântico profundo aumenta da direção norte para o sul, sendo observada
a formação de um bolsão de Hg nas regiões equatoriais e no oceano sul, onde a termoclina migra
em direção a superfície. Além disso, segundo os autores, massas d’água mais antigas acumulam
mais Hg devido a contínuo aporte deste elemento a partir da remineralização das partículas
oriundas de águas mais jovens. Logo, o aumento da deposição de Hg nas regiões de baixa
latitude, durante os períodos glaciais, teria aumentado a exportação deste elemento para o oceano
profundo e consequentemente o transporte para regiões de baixas latitudes. Deste modo, o
aumento na deposição no sedimento estaria sujeita aos processos de remoção, a partir da ligação
com a matéria orgânica e da precipitação do carbonato biogênico. Entretanto, trabalhos realizados
em peat bog (MARTINEZ-CORTIZAS et al., 1999; ROOS-BARRACLOUGH et al., 2002)
demostraram um maior acúmulo de Hg durante períodos frios. Lacerda et al. (2017) demostraram
a mesma tendência encontrada neste trabalho no lago Caço NE – Brasil para o LGM. Segundo os
autores o maior acúmulo de Hg em períodos glaciais seria reflexo de um processo global,
causado pelo enriquecimento de agentes oxidantes do Hg na atmosfera, seguido de uma maior
remoção e deposição deste elemento no continente e nos oceanos.
A relação encontrada entre o Hg e os diferentes proxies demostraram que a deposição do
Hg no sedimento reflete as condições físico-químicas e biológicas da circulação de fundo. Isto
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ficou evidente durante o MIS 4, onde a intrusão de águas mais corrosivas vindas do sul afetaram
a preservação das partículas orgânicas e a precipitação do carbonato biogênico. Como
consequência espécies Hg(II) foram continuamente liberadas e acumuladas no oceano profundo.
No MIS 3, a prevalência de condições mais interstadiais, decorrente dos eventos DO, permitiram
uma maior remoção e transferência do Hg para o sedimento. Outro fato relevante foi à
semelhança entre a curva de Hg encontrada para o testemunho GL1090 com os registros na
região da Antártica apresentados por Vandal et al. (1993) e Jitaru et al. (2009). Contudo, nossos
resultados para o LGM também apresentaram o mesmo padrão de estudos realizados em outros
ecossistemas. Desta maneira, podemos afirmar que o nosso registro de Hg é um acoplamento
entre processos atmosféricos e oceanográficos globais que controlaram a deposição e a
disponibilidade deste elemento nos oceanos durante os períodos glaciais.

7.3 EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA AMOC DURANTE A TERMINAÇÃO II E I E A
RELAÇÃO COM A BIOGEOQUÍMICA SEDIMENTAR DO Hg

Na transição MIS 6/MIS 5e (130 ka), as concentrações de mercúrio apresentaram um
abrupto aumento, onde atingiram o valor mais alto registrado para o testemunho GL1090 (83,63
ng/g). Além disso, Hg e o COT foram desacoplados para este período (Figura 19 a e b).
Entretanto, após este período as concentrações de Hg e o percentual de COT caíram
drasticamente entre 129-125 ka. O comportamento oposto foi observado para o CaCO3 e para a
Mn (Figura 19 c e d).
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Figura 19. Distribuição do Hg (ng/g), COT (%), CaCO3 (%) e Mn entre os MIS 5 e 6. A barra verde claro
o intervalo da Terminação II. A barra em azul delimita a zona de oxidação.
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As Terminações correspondem a um padrão global, onde é observada uma rápida
diminuição do volume de gelo, seguido de um abrupto aumento do CO2 atmosférico
(LOURANTOU et al., 2010). Além disso, após as Terminações é registrado um abrupto aumento
da ventilação do Atlântico sul em virtude do fortalecimento da AMOC causado pelo aumento na
produção da NADW (LOURANTOU et al., 2010; HAYES et al., 2014; BÖHM et al., 2015).
O fortalecimento da AMOC no fim das Terminações acarreta em uma série de mudanças
nas condições fisíco-químicas do sedimento de fundo, dentre elas, o desenvolvimento de uma
frente oxidativa (THOMSON et al., 1990; THOMSON; HIGGS; COLLEY, 1996; KASTEN et
al., 2001). Neste processo a matéria orgânica é totalmente consumida (“burn-down”) o que leva a
uma queda nas taxas de sedimentação, remobilização e precipitação de metais (MANGINI;
LAUKENMANN, 2001, TRIBOVILLARD et al., 2006).
Nossos resultados demonstraram claramente que o abrupto aumento seguido da rápida
redução das concentrações de Hg foi resultado do estabelecimento de condições oxidantes do
sedimento após a T-II. Este acentuado decréscimo provavelmente refletiu a melhora nos
processos oxidativos envolvendo a matéria orgânica devido à formação de uma frente oxidativa.
Esse processo teria promovido à liberação, migração e precipitação do Hg em camadas
sedimentares pós-oxidantes (Figura 19 a). Isto explica pico de Hg observado no final do MIS 6
(130 ka). Este mesmo processo foi descrito por Mercone et al. (1999) em sedimentos marinhos
para períodos de transição (glacial/interglacial), além, de ter sido observado para outros metais
redox-sensíveis ( KASTEN et al., 2001; CHANG; PEDERSEN; HENDY, 2014; WAGNER;
HENDY, 2017).
Trabalhos demonstram que o enriquecimento de Mn e Fe em camadas sedimentares
posteriores as Terminações possuem um comportamento contrario ao COT. Isto porque refletem
a melhora das condições oxidantes do meio (MANGINI; LAUKENMANN, 2001;
TRIBOVILLARD et al., 2006; WAGNER; HENDY, 2017). Este mesmo padrão pode ser
observado na Figura 19 b e d, onde o Mn e o COT apresentaram um comportamento antifásico.
Outro fato que corrobora com a hipótese lançada está relacionado ao aumento precipitação do
CaCO3 no final da Terminação II (Figura 19 c). Os resultados da curva de carbonato apontam
para uma maior influência da NADW, no qual possui um maior conteúdo de oxigênio e um
menor poder de corrosão (KASTEN et al., 2001).
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Nossos dados reportaram uma significativa diferença na distribuição do Hg, e das
demais variáveis entre a Terminação II e a Terminação I (Figura 20). Os distintos padrões podem
ser explicados pelas diferenças na circulação em ambos os momentos. Diferentemente da
Terminação II, a Terminação I é caracterizada pela ocorrência de dois eventos milenares (H1 ≈ 16
ka e Younger dryas (YD ≈ 12 ka)) no qual acarretaram em uma AMOC mais enfraquecida e uma
menor produção da NADW (Figura 20 e e i) (ROBERTS et al., 2010; LOURANTOU et al.,
2010; DEANE et al., 2016). Além disso, segundo Lourantou et al. (2010), durante a Terminação
II a AMOC foi mais reduzida com relação a Terminação I, fato este justificado pelas diferenças
observadas
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Figura 20. Comparação da distribuição dos marcadores e dos processos relacionados durante a TI e TII. (a) e (g) Hg distribuição
no testemunho GL1090, (b) e (h) COT do testemunho GL1090, (c) e (i) distribuição do CaCO3 para o testemunho GL1090, (d) e
(j) representam a razão Mn/Al para o testemunho GL1090, (e) e (l) representam a concentração de CO2, na T-I os dados foram
obtidos a partir Bereiter et al. (2012) no TALDICE/EDML, para a T-II os dados foram obtidos a partir de Schneider et al. (2013)
em dois testemunhos na região Antártica: o EPICA Dome C (EDC) e o Talos Dome. (f) e (m) representam os valores de Nd. Os
dados para T-I foram obtidos do testemunho OCE326-GGC6 (33º41.443’N, 57º34.559’W, profundidade de coluna d’água 4541 m)
em Roberts et al. (2010). Os dados de Nd para a T-II foram obtidos do testemunho ODP 1063 (33º 41’N, 57º 37’W, profundidade
de coluna d’água 4584 m) em Deane et al. (2016).
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7.4 ISÓTOPOS DE Hg: OS FATORES QUE AFETARAM A CICLAGEM E O TRASPORTE
DO Hg AO LONGO DOS DOIS ÚLTIMOS CICLOS GLACIAL/INTERGLACIAL
A média dos valores de δ202 Hg do testemunho GL1090 foi significativamente diferente
da média encontrada para a Bacia de Campos, e para sedimentos datados do Pleistoceno no
Mediterrâneo (Tabela 7). Entretanto, nossos resultados para os períodos interglaciais e glaciais
foram semelhantes aos encontrados em sedimentos do Ártico, datados do Holoceno e do
Pleistoceno. Os valores do Δ199Hg apresentou valores médios semelhantes aos encontrados para a
Bacia de Campos e para o Pleistoceno no Ártico (Tabela 7). Entretanto, a média em ambos os
períodos apontam para um FIM insignificante (Tabela 7).
A relação do Δ199Hg em função do δ202 Hg e constantemente utilizada pela literatura
com o intuído de elucidar de maneira mais abrangente os processos envolvidos no fracionamento
isotópico do Hg (BLUM; SHERMAN; JOHNSON, 2014). A Figura 21 fez uma relação dos
resultados obtidos para o testemunho GL1090 e a Figura 22 comparou os resultados deste
trabalho com os estudos demonstrados na Tabela 7. As amostras obtidas para o testemunho
GL1090 foram separadas de acordo com os MIS.
Os resultados apontaram para uma maior sobreposição entre as amostras do MIS 2, 4 e
6. Algumas amostras correspondentes ao MIS 5 foram sobrepostas com alguns pontos dos
períodos glaciais. Entretanto, é possível observar uma separação entre as amostras do MIS 5 e
dos MIS 2, 4 e 6. Nossos resultados não apresentaram relação com os valores obtidos para o
Mediterrâneo e para a Bacia de Campos (Figura 21 e 22).
O trabalho de Gehrke Blum; Meyers, (2009) tem sido amplamente utilizado como
referência para estudos sobre a geoquímica isotópica do Hg em sedimentos marinhos. Os autores
demonstraram que o FDM e o FIM foram independentes da quantidade de MO e propuseram que
o Hg foi removido ao longo do tempo pela MO e transportado para sedimento. Além disso, o
pequeno, porém significativo FIM apontou para uma origem atmosférica do Hg. Nossos
resultados demonstraram que a dinâmica do Hg durante os períodos glaciais e interglaciais para o
testemunho GL1090 não pode ser explicado somente pelos processos de remoção e transporte
propostos por Gehrke; Blum; Meyers (2009). A ampla variação observada (Figura 21) sugere que
o Hg foi afetado por diferentes fatores ao longo dos MIS.
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Tabela 7. Comparação dos valores de δ202Hg e de Δ199 Hg encontrados para o testemunho
GL1090 com outros estudos em sedimento marinho.
δ202Hg
Máx.

Mín.

GL1090
(Glacial)

0,68

-2,87

GL1090
(Interglacial)

0.65

-1.94

-0.29

-1.82

Talude
(Bacia de campos)
Mediterrâneo
sapropel
Ártico
Pleistoceno
Ártico
Holoceno

-0.57

-1.11

Δ199 Hg
Média
(DP)
-1,89
(±0,44)

Média
(DP)
-0.02
(±0,04)

Máx.

Mín.

0.04

-0.12

-1,32
(±0,34)

0.17

-0.06

0.02
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Os resultados para o testemunho GL1090 apresentaram uma sobreposição com os dados
do Ártico (Figura 22). Segundo Gleason et al. (2017) o principal fator que controlou o a dinâmica
do Hg é o aporte fluvial deste elemento associado ao material orgânico particulado, visto que os
valores do Δ199Hg e do δ202 Hg foram sobrepostos aos valores encontrados para biomassa vegetal
e solos (ZHENG et al., 2016). Além disso, a variação do δ202 Hg estaria associada a variação do
volume de gelo e a dinâmica da circulação de fundo, pois durante os glaciais as trocas com as
águas do pacífico diminuíram.
A origem do Hg é um dos pontos discutidos ao longo deste trabalho. Nossos resultados
demonstraram haver uma baixa ou ausente contribuição do continente ao longo do testemunho
GL1090, onde o registro de Hg encontrado seria resultado de um acoplamento entre processos
atmosféricos e oceanográficos vinculados a circulação de fundo. Contudo, a razão Hg/COT
sugeriu a existência de eventos abruptos, ocorridos em um curto espaço de tempo, no qual
aumentaram a deposição deste elemento na região.
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Figura 21. Relação entre o Δ199Hg em função do δ202 Hg para o testemunho GL1090. As amostras foram
separadas pelos seus respectivos MIS, como demonstrado na legenda A barra cinza claro representa a
região na qual são considerados significativos os dados de Δ199 Hg.
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Figura 22. Relação entre o Δ199Hg em função do δ202 Hg para o testemunho GL1090. As amostras foram
separadas pelos seus respectivos MIS. O losango vermelho representa os valores reportados para a Bacia
de Campos (ARAÚJO et al., 2017), o quadrado preto os valores encontrados para o Mediterrâneo
(GEHRKE et al., 2009) e os triângulos representam os valores encontrados para o Ártico (GLEASON et
al., 2017). A barra cinza claro representa a região na qual são considerados significativos os dados de Δ199
Hg.

Os isótopos de Hg são considerados excelentes traçadores das fontes deste elemento
para os sedimentos marinhos. Este fato decorre das diferenças observadas entre o FIM e o FDM
que a espécie reativa sofre na atmosfera e no continente (ZHENG et al., 2015; THIBODEAU et
al., 2016; GRASBY et al., 2017; ARAÚJO et al., 2017). Pois, durante os processos de
fotorredução do Hg2+, ocorridos na superfície dos oceanos e nas gotas de água presentes na
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atmosfera, observa-se um enriquecimento dos isótopos ímpares na fase residual aquosa
(BERGQUIST; BLUM, 2007). Portanto, o Hg2+ atmosférico e o Hg presente nos sedimentos
marinhos, controlados pela deposição atmosférica, tendem a possuir um Δ199Hg positivo. Em
contrapartida, os reservatórios terrestres, tais como: biomassa vegetal e solos acumulam o Hg0(g),
no qual contêm valores de Δ199Hg ligeiramente negativos. Além disso, durante o sequestro do
Hg0(g) pelas plantas e pelo solo observa-se um fracionamento adicional, tanto FIM quanto FDM.
Isto torna esses reservatórios com o Δ199Hg ligeiramente mais negativo e o δ202 Hg muito mais
negativos em relação atmosfera (THIBODEAU; BERGQUIST, 2017).
No intuito esclarecer a relação entre os resultados do FIM e FDM com uma possível
variação fonte, foi plotado separadamente os valores do Δ199Hg e do δ202 Hg e relacionados com a
variação encontrada para o Hg total, razão Hg/COT e razão Ti/Al (Figura 23). Foi possível
observar claramente que o desacoplamento entre o Hg e o COT (≈ 21 ka) esteve acompanhado de
um Δ199Hg significativamente negativo (-0,05), assim como, uma rápida subida nos valores do
δ202 Hg (-1,79). Além disso, o Al apresentou uma abrupta variação em relação ao Ti, o que
sugere um aumento no aporte de material fino, de origem argilosa. A rápida variação na razão
reflete uma melhora no aporte de Hg e normalmente está associada a eventos abruptos
relacionados ao clima e a mudança no aporte deste elemento (THIBODEAU et al., 2016;
GRASBY et al., 2017).
Como foi reportado anteriormente no item 7.1, autores sugerem um aumento no material
continental durante o MIS 2, em virtude de uma maior exposição da plataforma continental
devido a um nível do mar mais baixo (MAHIQUES et al., 2007; NAGAI et al., 2010,
LOURENÇO et al., 2016). Entretanto, os valores de δ202 Hg e de Δ199Hg encontrados para o
testemunho GL1090 são menos negativos em relação aos valores de background continental
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Figura 23. Distribuição e relação entre as concentrações de Hg (ng/g) e o seu fracionamento isotópico
para o testemunho GL1090. Em (a) Hg concentração, em (b) razão Hg/COT, em (c) δ202 Hg, em (d) Δ199
Hg e em (e) razão Ti/Al. As cinzas indicam os estágios isotópicos marinhos. A barra listrada representa a
região na qual são considerados significativos os Δ199 Hg.
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estabelecidos para estes isótopos por Liu et al. (2011) (δ202 Hg -2,43‰ e Δ199Hg -0,27‰) e
também em relação aos valores encontrados por Araújo et al. (2017) para a plataforma
continental Bacia de Campos, onde o Rio Paraíba do Sul é tido como uma importante fonte de
material para o local. Segundo Yin et al. (2015) é preciso cautela no uso da ferramenta isotópica
para avaliar as fontes de Hg para o oceano profundo, pois ao longo do trajeto o fracionamento
deste metal pode ser alterado por processos geoquímicos naturais, tais como: sorção e desorção,
fotorredução e redução biológica. Desta maneira, nossos resultados apontam para uma possível
contribuição do Hg associado a partículas finas, contudo, os resultados do fracionamento
demonstram uma intensa ciclagem deste metal ao longo do transporte.
Durante a Terminação II os valores de δ202 Hg apresentam uma tendência ascendente e
após a transição MIS 6/MIS 5 atingiu o valor menos negativo para todo o testemunho GL1090 (0,65‰) (Figura 23). Valores abruptos deste isótopo também foram observados na transição MIS
5/MIS 4 (-0,88‰) e em ≈ 16 ka, período que compreende o stadial H 1 (-0,68‰) (Figura 23).
Como foi discutido anteriormente, o fortalecimento da AMOC decorrente do rápido retorno da
NADW acarretou em uma forte mudança no gradiente redox do sedimento e induziu o processo
de burndown. Como consequência, o Hg foi oxidado e liberado na fase dissolvida do sedimento,
onde precipitou em camadas mais antigas. Tem sido reportado que a ligação entre o Hg e o
grupamento thiol do material particulado orgânico, assim como, a sorção com a goetita e a
precipitação com sulfetos tornam os valores de δ202 Hg, mais negativos. Desta maneira, podemos
afirmar que a rápida mudança no δ202 Hg teve como causa o abrupto restabelecimento da AMOC.
Esta hipótese é reforçada pela relação demonstrada na Figura 24, onde o aumento do δ202 Hg
inversamente proporcional ao εNd e ao urânio autigênico (aU).
Os valores de Δ199Hg também foram significativamente negativos durante a transição
entre MIS 6/MIS 5 (Figura 24). Como foi dito anteriormente, valores negativos deste isótopo são
atribuídos ao Hg associado ao material terrígeno (LIU et al., 2011; YIN et al., 2015; GLEASON
et al., 2017; THIBODEAU; BERGQUIST, 2017). Entretanto, nossos resultados não demonstram
haver uma influência deste tipo de aporte deste metal para este período. Isto pode ser reforçado
pela baixa variação na razão Al/Ti (Figura 23) e os valores mais elevados de δ202 Hg. Sherman et
al. (2010) demonstram um haver um enriquecimento de isótopos ímpares durante o FIM no gelo
do Ártico, Contudo, durante este fracionamento o enriquecimento de isótopos ímpares ocorreu na
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Figura 24. Relação entre δ202 Hg do testemunho GL1090, εNd e aU MAR. A barra azul representa o
intervalo de tempo da T-II e a barra lilás o período de tempo que corresponde NADW em períodos
interglaciais (warm mode). Os dados de εNd foram obtidos do testemunho ODP 1063 (33º 41’N, 57º
37’W) em Deane et al. (2016) e os dados de aU foram obtidos do testemunho ODP 1094 (53.2°S, 5.1°E)
em Hayes et al. (2014).
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fração gasosa, deste modo a fração líquida ficou deplecionada o que acarretou em um Δ199Hg
negativo (0 a -0,1‰). Segundo os autores, esse fracionamento estaria associado à cinética de
fotorredução associado à reação entre o Hg e íons halogenados. Nossos dados de Δ199Hg foram
sobrepostos aos valores encontrados por Gleason et al. (2017) também no Ártico. Estudos sobre a
distribuição do Hg nos oceanos demonstram que o Hg depositado no Ártico é incorporado na
circulação intermediária e profunda durante a formação da NADW (LARBORG et al., 2014;
COSSA et al., 2018). Assim o Hg é transportado via AMOC para regiões de baixas latitudes
(COSSA et al., 2018). Logo, ao associar os resultados obtidos neste estudo com os
conhecimentos prévios sobre ciclo do Hg, propõe-se que o Hg depositado na área do testemunho
GL1090 carrega um sinal dos processos ligados a formação do gelo no Ártico e o fortalecimento
da AMOC entre 130-127 ka.
Durante os MIS 6, 4 e 2, foram observados os valores mais negativos de δ202 Hg (Figura
23) o que sugere a presença de um Hg pouco ciclado na coluna d’água, onde estaria imobilizado
na fração sólida do sedimento. Segundo Gehrke et al. (2009) o fracionamento isotópico do Hg é
independente da quantidade de material orgânico particulado exportado para o sedimento. Tal
afirmação corrobora para a hipótese que o fracionamento deste elemento, na área do testemunho
GL1090, estaria relacionado à variação redox na interface sedimento-água. Pois, em virtude da
mudança na circulação de fundo do Atlântico Sul, como foi observado e discutido anteriormente,
o acúmulo de MO não foi uniforme durante os intervalos de tempo citados acima. Deste modo,
períodos de maior influência de águas Antárticas teriam favorecido uma menor ciclagem do Hg e
um maior enriquecimento de isótopos leves deste elemento no sedimento.
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8 CONCLUSÕES

O mercúrio apresentou diferentes padrões de distribuição ao longo do último ciclo
glacial/interglacial, onde o seu registro, no sedimento, esteve fortemente associado às
mudanças do ciclo do carbono durante cada estágio isotópico marinho. Visto, a correlação
entre este metal com o COT e o CaCO 3.
O acoplamento com o δ13C de foraminífero bentônico e com outros proxies aponta
para uma estreita relação entre o Hg e as condições físico-químicas da circulação de fundo do
oceano Atlântico ao longo do último ciclo glacial/interglacial. Pois, foi constatado que o sinal
deste elemento no sedimento esteve associado diretamente a uma maior produção da NADW.
As bruscas mudanças na ventilação de fundo associado à entrada de águas mais
corrosivas, vindas da Antártica, durante o MIS 4 afetou a ciclagem e deposição deste
elemento no sedimento. Além disso, a relação encontrada entre o acúmulo de CO 2, menor
precipitação do CaCO3 e AMOC enfraquecida, permite-nos dizer que durante este período os
processos de ciclagem foram mais intensos e por conta disso, as massas d’água de fundo
atuaram como um sumidouro de espécies reativas deste elemento.
A forte relação entre o Hg e o δ13C de foraminífero bentônico também sugere que o
aporte lateral via circulação de fundo foi intensificado durante os períodos de menor
produção da NADW. Entretanto, torna-se necessário uma avaliação mais criteriosa, com
novos marcadores, para avaliar o grau de influência das águas de fundo no transporte deste
elemento. Pois, foi observado, para alguns períodos, um acoplamento entre o Hg e o δ13C de
foraminífero planctônico o que sugere uma relação com a produtividade da superfície. Uma
das propostas seria o cálculo de fluxo a partir da normalização pelo
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Th.

Outro fato importante deve-se a sensibilidade do Hg às fortes mudanças no gradiente
redox do sedimento, produzidas pelo fortalecimento da AMOC durante a Terminação-II. Tal
fato pode ser confirmado a partir da relação entre outros proxies com o δ202 Hg. Isto mostra
que o Hg no sedimento é um potencial marcador das mudanças de oxigenação de fundo.
Ainda com relação às mudanças de ventilação do Atlântico Sul, nossos resultados para o δ 202
Hg durante 2 indicam uma forte influência das águas oriundas da Antártica no fracionamento
isotópico deste metal durante o MIS 6, 4. Outro importante consideração com relação ao
fracionamento isotópico do Hg foi a relação deste metal com eventos episódicos de aporte de
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material terrígeno no LGM, onde este fato estaria relacionado a uma variação do nível do
mar.
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