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RESUMO
Variações na temperatura da superfície do mar no Atlântico Tropical (TSM)
desempenham um papel importante em modular as oscilações climáticas regionais.
A capacidade de previsão dessas oscilações depende da habilidade de
compreender a complexa interação dos muitos processos do sistema climático. Uma
boa compreensão desse sistema é baseada em longas séries de dados, muitas
vezes adquiridas através de proxies climáticos. O objetivo desse trabalho foi
identificar o sinal das variações climáticas do Atlântico Tropical no registro isotópico
do esqueleto do coral Porites astreoides, do Atol das Rocas - RN. Para isso, foram
coletadas duas colônia de P. astreoides de diferentes piscinas naturais, e seu
conteúdo isotópico foi analisado e correlacionado com dados da TSM da região do
Atol das Rocas e com os índices das anomalias da TSM do Atlântico Tropical, o
modo Equatorial (índice ATL3) e o modo Dipolo do Atlântico (índice TAS). A primeira
etapa deste trabalho foi a calibração dos registros do δ18O coralino (δ18Oc) com os
registros instrumentais da TSM e a segunda etapa contemplou a aplicação desta
ferramenta, de modo a testar seu sucesso no registro dos referidos modos de
oscilações climáticas. Os resultados da calibração indicaram que o δ18O do coral
coletado na piscina Cemitério refletiu uma composição do sinal da TSM e da
salinidade. O resultado de correlação de -0,40 entre este sinal isotópico e as
variações da TSM mostra que apesar das variações da salinidade dentro da piscina,
o esqueleto do coral P. astreoides preservou boa parte do sinal das anomalias
térmicas, mostrando o grande potencial dos corais do Atol das Rocas como uma
ferramenta de registros das oscilações climáticas. Por outro lado, não se observou
relação dos sinais isotópicos do coral coletado na piscina Tartarugas, fato atribuído à
grande variação diária da temperatura nesta piscina. A aplicação desta ferramenta
para a identificação do sinal do modo Equatorial mostrou que o δ18Oc registra de
forma satisfatória as anomalias climáticas geradas pelo modo Equatorial. Em relação
ao modo Dipolo do Atlântico não se encontrou um resultado aplicável, possivelmente
devido à baixa ocorrência do padrão de dipolo dentro do período total do estudo. De
forma geral, os corais do Atol das Rocas se mostraram uma valiosa ferramenta para

estudos do clima pretérito da região equatorial do Atlântico.
Palavras-chave: Δ18O; PROXY; TSM|.

ABSTRACT

Variations in sea surface temperature in the Tropical Atlantic (SST) play an
important role modulating regional climatic oscillations. Forecasting these oscillations
depends on the ability of comprehending the complex interaction of the various
processes of the climate system. A good comprehension of this system is based on
extensive data series often obtained through climate proxies. The objective of the
present study was to identify the signal of climate variations of the Tropical Atlantic in
the isotopic record of the skeleton of the coral Porites astreoides, from the Rocas
Atoll - RN. To do so, two colonies of P. astreoides were sampled from different tide
pools and their isotopic content was analyzed and correlated with SST data from the
area of the Rocas Atoll and with SST anomaly indexes of the Tropical Atlantic, the
Equatorial mode (ATL3 index) and the Tropical Atlantic Dipole mode (TAS index).
The first stage of this study was to calibrate the δ18O (δ18Oc) records of the coral with
SST instrument records. The second stage consisted on applying this tool, in order to
test its success in recording the aforementioned climate oscillation modes. The
calibration results indicated that the δ18Oc of the Cemitério pool reflected a
composition of the SST and salinity signals. The result of correlation of -0.40
between the isotopic sign and the SST variations shows that despite the variations of
salinity within the pool, the skeleton of the coral P. astreoides preserved good part of
the thermal anomaly signal. On the other hand, no relationship was observed
between isotopic signals of coral collected in the Tartarugas pool, which was
attributed to the large daily variation of temperature in this pool. The use of this tool
to identify the signal of the Equatorial mode showed that the δ18Oc records
satisfactorily climate anomalies generated by the Equatorial mode. Regarding the
Tropical Atlantic Dipole mode, no applicable result was found possibly due to the low
occurrence of the dipole pattern within the total period of the study. In general, corals
from the Rocas Atoll proved to be a valuable tool for studying the past climate of the
Tropical Atlantic.

Keywords: Δ18O; PROXY; SST.
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1

INTRODUÇÃO
A variação da temperatura da superfície do mar (TSM) nos oceanos desempenha um

papel importante na modulação da variabilidade climática, em particular nas regiões
continentais adjacentes, através de processos dinâmicos e termodinâmicos que envolvem
complexas interações oceano-atmosfera (KAYANO et al., 2005). O ciclo sazonal é a
principal variação climática do Atlântico Tropical (SERVAIN et al., 1998). Sobreposto a este
ciclo, existem dois modos de oscilação principais: o modo Equatorial (ZEBIAK, 1993) e o
modo Dipolo do Atlântico (MOURA e SHUKLA, 1981). Vários estudos associaram anomalias
negativas na TSM do Atlântico Tropical a secas severas no nordeste da América do Sul e na
África ocidental, causadoras de grandes impactos socioeconômicos sobre a população
(MOURA e SHUKLA, 1981; SERVAIN et al., 1999; ANDREOLI e KAYANO, 2004).
O modo Equatorial é similar ao El Niño - Oscilação Sul do Oceano Pacífico. Apresenta
um padrão simétrico ao longo do Equador (ZEBIAK, 1993) cuja periodicidade é
predominantemente interanual, com ciclos variando entre 2 e 5 anos e maior intensidade
nos meses de junho a agosto (SERVAIN et al., 2003). Este modo está relacionado com o
ajuste do Oceano Atlântico Equatorial às mudanças dos ventos alísios. De forma que
mudanças no sistema destes ventos na região equatorial oeste do Atlântico causam um
ajuste da termoclina e mudam o padrão da ressurgência equatorial (SERVAIN et al., 1999;
WAINER et al., 2008). Durante uma fase quente, ventos alísios do Atlântico Equatorial
Oeste mostram-se fracos e a TSM é anormalmente elevada, especialmente no leste da
bacia. Durante uma fase fria, ventos alísios do Atlântico Equatorial oeste tornam-se mais
fortes e a TSM próxima ao Equador aparece anormalmente baixa. O início de um evento frio
ou quente pode ocorrer rapidamente em escalas de tempo de semanas a meses, mediado
pela excitação e propagação do vento forçado por ondas de Kelvin equatoriais e ondas
Rossby (SERVAIN et al., 1998).
O modo Dipolo do Atlântico não possui correspondente no Pacífico. É caracterizado
por um gradiente meridional de anomalias da TSM, com sinais opostos ao norte e ao sul do
Equador. Ocorre em escalas de tempo sazonal, anual e, principalmente, decenal (SERVAIN
et al., 1998). Ele está associado com mudanças no sistema de ventos alísios nos dois
hemisférios, sendo o resultado de trocas termodinâmicas complexas na superfície do mar.
De fato, a evaporação superficial, função da TSM e da velocidade do vento, é a forma
predominante como os oceanos tropicais equilibram a radiação solar incidente. Se a TSM ao
norte do Equador se torna um pouco mais quente do que ao sul, o gradiente de pressão do
nível do mar irá conduzir ventos de sul através do Equador. A força de Coriolis atua para
defletir esses ventos para oeste e para leste (hemisfério sul e norte, respectivamente) do
11

Equador. Sobreposto ao padrão dos alísios de leste ao sul do Equador, estes ventos
anômalos de sudeste aumentam a velocidade do vento superficial e, portanto, a
evaporação. Por outro lado, ao norte do Equador a velocidade do vento e a evaporação
superficial diminuem, intensificando para norte o gradiente inicial de TSM (XIE e
PHILANDER, 1994; WAINER et al., 2008). Este processo afeta a posição e intensidade da
Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) (MOURA e SHUKLA, 1981; ANDREOLI e
KAYANO, 2004).
Para descrever a variabilidade meridional no Oceano Atlântico Tropical, Servain
(1991) propôs um índice calculado como a diferença entre as anomalias das temperaturas
médias dos quadrantes 5º-25º N, 60º-20º W e 20º S-5ºN, 30º W-10º E (Figura 1). Com
relação às oscilações zonais, ligadas ao modo Equatorial, Zebiak (1993) definiu o índice
ATL3, que é a média das anomalias da temperatura da área entre 3ºS-3ºN e 20ºW-0º
(Figura 1). Recentemente, Hormman et al. (2012) utilizaram estes índices para investigar a
variabilidade interanual da contracorrente Norte Equatorial em relação aos modos climáticos
do Atlântico Tropical.

Figura 1 - Desvio padrão das anomalias da TSM interanuais no Atlântico Tropical. Em linhas
pretas estão as localizações dos quadrantes utilizados para o cálculo do índice do modo
Dipolo (linha tracejada) e do índice ATL3 (linha cheia). Modificado de Hormman et al. (2012).
Para um melhor planejamento frente a extremos climáticos faz-se necessária uma
boa previsão dessas anomalias. A capacidade de previsão das oscilações climáticas, em
suas diferentes escalas temporais, depende da habilidade de compreender a complexa
interação dos muitos processos do sistema climático como um todo (SERVAIN e MERLE,
1993). Como a maior parte do conhecimento de como este sistema funciona baseia-se em
observações diretas, uma das maiores dificuldades para a sua compreensão é a falta de
registros de larga escala temporal (DOMINGUEZ e BITTENCOURT, 1994; JONES e MANN,
12

2004). No intuito de estender o registro do clima para períodos pré-instrumentais, tem-se
utilizado vários sistemas registradores naturais (proxies), tais como anéis de crescimento de
árvores, sedimentos lacustres laminados, testemunhos de gelo, análise de pólen e corais
maciços (BARNES e LOUGH, 1996).
Os corais maciços são os mais importantes arquivos multi-proxy das condições
oceanográficas das regiões tropicais e subtropicais (LOUGH e BARNES, 1997; JONES e
MANN, 2004), por diversos fatores: i. o ambiente marinho em geral e os trópicos em
particular são pobremente representados por outros registradores (SCHONE e GILLIKIN,
2013); ii. podem apresentar crescimento continuo por mais de um século, fornecendo um
grande período de registros climáticos (BARNES e DEVEREUX, 1988; CORREGE, 2006);
iii. são organismos muito sensíveis às mudanças ambientais, principalmente da temperatura
e da luminosidade na água do mar; iv. podem ser precisamente datados fornecendo
registros com resolução anual ou mesmo semestral (KNUTSON et al., 1972; JONES et al.,
2009) e v. possuem um grande conjunto de traçadores geoquímicos incorporados ao
esqueleto carbonático durante sua precipitação (isótopos estáveis, radiogênicos, elementostraço, etc.) (LOUGH e BARNES, 1990; SWART e GROTTOLI, 2003). Esses traçadores
podem registrar diversos parâmetros ambientais como salinidade, TSM, nutrientes e
turbidez (SHEN et al., 1993; BARNES e LOUGH, 1996). Segundo Shen (1993), a
diversidade de traçadores no esqueleto dos corais não é superada por nenhum outro proxy
biológico.
Dentre os traçadores geoquímicos, a razão isotópica δ18O é a mais amplamente
utilizada. A notação do “δ” denota a razão entre o fracionamento isotópico da amostra de um
determinado elemento e o fracionamento isotópico de um padrão de referência certificado
desse elemento. O fracionamento isotópico, por sua vez, é a razão entre a concentração do
isótopo de menor abundância e a concentração do isótopo de maior abundância (ex.
18

O/16O,

13

C/12C) (FAURE, 1986). Dessa forma, uma amostra apresentando δ positivo

representa uma composição enriquecida no isótopo mais pesado, em relação ao padrão,
δ=0 indica que a composição isotópica da amostra é igual à do padrão e δ negativo, que a
amostra está empobrecida no isótopo mais pesado.
A composição do δ18O reflete as variações da TSM e da disponibilidade de
água do mar. Estas variações na disponibilidade de

18

O na

18

O na água do mar respondem às

mudanças da salinidade produzidas pelo balanço evaporação/precipitação (HENDY et al.,
2002). Além da temperatura e da salinidade, outros fatores foram também relacionados às
variações do δ18O no esqueleto dos corais, como taxa de crescimento, variação de pH,
luminosidade, produtividade e hábitos alimentares (CORREGE, 2006). Apesar da complexa
interação entre os fatores que controlam o δ18O na água e o seu fracionamento durante a
calcificação, a composição isotópica do oxigênio no esqueleto dos corais tem sido utilizada
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com sucesso como proxy de TSM e de salinidade em um grande número de estudos
(GROTTOLI e EAKIN, 2007).
A origem da variação da composição isotópica do carbono (δ13C) no esqueleto dos
corais é ainda um tópico em debate. Predominantemente, o δ13C é considerado dependente
da luminosidade (SWART, 1983). Porém, Swart et al. (1996) mostraram que mudanças no
δ13C do esqueleto dos corais podem ser relacionadas com variações sazonais de alguns
outros parâmetros como temperatura, balanço fotossíntese/respiração, variação na
composição isotópica do carbono inorgânico dissolvido e mudanças no ciclo do carbono
entre as zooxantelas e o coral. Mais recentemente, Omata et al. (2005) dividiram as
flutuações do δ13C em duas fases opostas: uma sendo consequência do efeito isotópico
cinético, que está em fase com as flutuações do δ18O, em locais onde a variação do δ18O é
controlada pelos ciclos sazonais de temperatura; a outra, como consequência do efeito
isotópico metabólico, em resposta às variações da luminosidade. Desta forma, corais de
águas rasas com rápido crescimento são bons proxies de mudanças da luminosidade. E,
corais de águas profundas com crescimento mais lento podem ser utilizados em estudos de
fracionamento cinético em corais.
Proxies derivados dos esqueletos dos corais têm sido amplamente utilizados na
reconstrução da TSM e de outros parâmetros ambientais dos sistemas climáticos tropicais,
tal como Carriquiry et al. (1994) analisaram o registro do evento quente do El Niño –
Oscilação Sul (ENSO) de 1982-1983 através da composição de δ18O e δ13C do esqueleto de
corais coletados na Costa Rica; Le Bec et al. (2000) utilizaram dados de δ18O do esqueleto
coralino de corais de Fiji como proxy de salinidade, também buscando uma melhor
compreensão do fenômeno ENSO; Asami et al. (2004) estudaram as variações de TSM e de
salinidade em momentos de ENSO positivo, ENSO negativo e momentos sem a ocorrência
de ENSO através da composição de δ18O e δ13C dos esqueletos de corais de Guam; Ayliffe
et al. (2004) utilizaram a composição de Sr/Ca, δ18O e radiação UV do esqueleto de colônias
de Papua - Nova Guiné como proxy de interações oceano-atmosfera causadas pelo ENSO.
Outros autores estudaram outros padrões de oscilação, como Hendy et al. (2002) que
utilizaram a composição de Sr/Ca, Ur/Ca e δ18O de corais da Grande Barreira de Corais da
Austrália, como um proxy de variações da TSM e da salinidade do final da Pequena Era do
Gelo (século XIV); Al-Rousan et al. (2003) que utilizaram os registros do δ18O do esqueleto
coralino para monitorar a temperatura do Mar Vermelho; e Zinke et al. (2004) reconstruíram
as variações da TSM causadas pelo ENSO e pelo Dipolo Subtropial do Oceano Índico,
através da composição δ18O e Sr/Ca dos esqueletos de corais da Ilha de Madagascar. No
entanto, poucos trabalhos têm utilizado esta ferramenta para estudar as oscilações
climáticas do Atlântico Tropical. Dentre eles, Giry et al. (2012) que reconstruíram as
variações climáticas do Holoceno tardio no Atlântico Norte Tropical utilizando corais do
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Caribe; Swart et al. (1998) que utilizaram corais da região do Golfo da Nova Guiné para
identificar oscilações no balanço evaporação/precipitação. Como as oscilações do Atlântico
Tropical flutuam em torno do Equador, o Atol das Rocas, situado a 3°51’S e 033°49’W,
oferece corais com grande potencial de registrá-las. Este Atol é o único do Atlântico Sul.
Trata-se de um recife prístino e oceânico, situado a 266 km da costa brasileira, em
condições onde a influência humana sobre o ambiente é mínima (KIKUCHI, 1994; MAYAL et
al., 2009).
Corais do gênero Porites são os maiores construtores recifais do Indo-pacífico e os
mais utilizados nos estudos de recuperação de registros ambientais (POTTS et al., 1985;
BARNES e LOUGH, 1996; CORREGE, 2006). P. astreoides LAMARCK, 1816 é a principal
espécie construtora desse gênero no Atlântico (GOREAU, 1959). Recentemente, Mayal et
al. (2009) utilizaram a composição isotópica de colônias de P. astreoides do Atol das Rocas
para avaliar o estresse térmico e concluíram que esta espécie oferece um bom registro das
variações da temperatura durante o seu crescimento.
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2

OBJETIVO

O objetivo geral deste trabalho é identificar o sinal das variações climáticas do Atlântico
Tropical na composição isotópica do esqueleto do coral Porites astreoides LAMARCK, 1816,
do Atol das Rocas- RN.

Os objetivos específicos são:


Datar os registros geoquímicos de acordo com os padrões de densidade de crescimento
do esqueleto dos corais e com a sazonalidade da composição isotópica.



Caracterizar o comportamento temporal da TSM da região do Atol das Rocas e sua
relação com os modos de variabilidade oceânica Equatorial e Dipolo do Atlântico.



Correlacionar a composição do δ18O com a TSM, no intuito de calibrar uma ferramenta
proxy.



Avaliar a relação entre os padrões geoquímicos do esqueleto dos corais e os indicadores
dos modos de variabilidade oceânica.
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3

3.1

METODOLOGIA

ÁREA DE TRABALHO
O Atol das Rocas é o único atol do Oceano Atlântico Sul, localizado a 3°51’S e

033°49’W, distante 266 km da cidade de Natal e 150 km, a oeste, do arquipélago de
Fernando de Noronha, na costa nordeste brasileira (Figura 2) (KIKUCHI e LEÃO, 1997;
GHERARDI e BOSENCE, 1999). A Reserva Biológica do Atol das Rocas foi criada em 1978
(Decreto nº 83.549 de 05 de junho de 1979), e se tornou a primeira reserva biológica
marinha do Brasil. Desde a sua criação, as atividades de pesca e turismo são proibidas na
área da reserva, que abrange o atol e as águas circundantes até a isóbata de 1000m.

Figura 2 - Mapa de localização do Atol das Rocas. À esquerda, linha de costa do Brasil
disponibilizada pelo IBGE. À direita, imagem de satélite retirada do Google Earth.
Trata-se de um recife desenvolvido no topo um monte submarino pertencente à Cadeia
Fernando de Noronha cuja base encontra-se a 4000 m de profundidade no leito oceânico,
sendo um dos menores atóis do mundo (5,5 km2 de área interna) (KIKUCHI e LEÃO, 1997).
Apresenta um anel elíptico dividido em dois arcos, de 100 a 800 m de largura, duas
pequenas ilhas de origem biogênica e um sistema de piscinas naturais com profundidade
máxima de 5 m. É formado predominantemente por algas coralinas e secundariamente por
corais, gastrópodes vermetídeos, algas calcárias, foraminíferos e um depósito de areia
carbonática biogênica (KIKUCHI e LEÃO, 1997; KIKUCHI, 1999; GHERARDI e BOSENCE,
1999). A existência de características singulares como sua forma em anel semicerrado, a
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construção preponderante por algas coralinas e a exposição dos recifes durante a marébaixa, características incomuns em outros atóis descritos pela literatura, reforçam sua
unicidade (KIKUCHI, 1994; KIKUCHI e LEÃO, 1997).
O sistema de piscinas é completamente coberto pela água oceânica durante a
preamar e é exposto durante a baixa mar. As piscinas são constituídas por depressões no
platô recifal, podem atingir dimensões de até 400 m de comprimento e, geralmente,
apresentam o fundo preenchido por sedimento carbonático (KIKUCHI, 1994). Dentre elas,
podemos destacar as piscinas Cemitério e Tartarugas. Ambas são piscinas fechadas, ou
seja, ligam-se com o oceano apenas durante a maré cheia. A piscina Cemitério é uma das
maiores do Atol, com 116 m² de área (PEREIRA et al., 2010) e profundidades maiores que 4
m em alguns pontos (PEIXINHO et al., 2007). Em geral, a temperatura nesta piscina não
aumenta muito durante a maré baixa, com exceção das áreas menores e mais rasas
(PEIXINHO et al., 2007). A piscina Tartarugas é larga, podendo alcançar 400 m de
comprimento (KIKUCHI, 1994), com cerca de 5m de profundidade e 43 m² de área
(PEREIRA et al., 2010). Ela apresenta uma grande variação da TSM, chegando à uma
amplitude máxima de variação diária de quase 4ºC nas marés de sizígia, como podemos
observar na figura 3.

Figura 3 - Variação diária da TSM nas piscinas Tartarugas, Salão, Ancoras, Porites e
Barretão do Atol das Rocas, entre 03 e 13 de outubro de 2012. Destaque para a piscina
Tartarugas em preto. Figura cedida por Natan S. Pereira.
O regime de ventos é dominado por ventos de leste e de sudeste ao longo do ano, com
velocidades variando 6 a 10 m/s. Apresenta certa sazonalidade, com ventos de E e,
principalmente, de SE, com velocidades entre 11 e 15 m/s, observados nos meses de
inverno (de junho a agosto), e ventos de SE e E, com velocidades frequentemente acima de
20 m/s observados nos meses de verão (de dezembro a abril) (KIKUCHI e LEÃO, 1997). De
acordo com Feitosa e Passavane (2004) e Soppa (2008), a precipitação na região do Atol
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das Rocas apresenta variação sazonal bem destacada e os meses de máxima e mínima
precipitação foram, respectivamente, abril e outubro.
O Atol das Rocas é banhado pela corrente Sul Equatorial, com direção constante para
oeste. O regime de marés é semidiurno com amplitude máxima de 3,8 m (Gherardi e
Bosence, 1999). A TSM média é de 27 ºC, podendo chegar a 42 ºC nas piscinas, com
salinidade na superfície variando entre 36 e 37 (KIKUCHI e LEÃO, 1997; GHERARDI e
BOSENCE, 1999). A visibilidade da água, em condições de tempo bom é geralmente
superior a 20 m (KIKUCHI, 1999).

3.2

COLETA E TRATAMENTO DAS COLÔNIAS
Duas colônias de Porites astreoides foram coletadas em julho de 2012, uma na piscina

Cemitério e a outra na piscina Tartarugas, ambas em profundidades menores que 3 m. As
colônias foram serradas em placas de 5 mm de espessura paralelas ao eixo de crescimento
do coral. As placas foram radiografadas e as radiografias foram digitalizadas (Figura 4) e
analisadas com o programa Coral-XDS versão 3.0, disponível no endereço eletrônico
<http://www.nova.edu/ocean/coralxds/index.html>, no modo extensão/luminância. Este
modo permite o cálculo rápido da extensão linear das bandas anuais e sub-anuais de
crescimento dos corais. De forma que as tonalidades de cinza (luminância) são
transformadas em níveis de cinza entre 0 e 255 e diagramadas em função da distância da
superfície superior da colônia. Para um estudo comparativo da densidade das colônias é
importante que as espessuras das placas sejam similares e para isso, utiliza-se um
equipamento para abrasão que é mostrado no Anexo 1.

a

b

Figura 4 - Radiografias digitalizadas das duas colônias de P. astreoides. (a) PC2 e (b) PT2.
b
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3.3

AMOSTRAGEM DO CARBONATO DE CÁLCIO
As amostragens do carbonato foram realizadas com a utilização de uma broca

odontológica diamantada de 0,8 mm de diâmetro associada a um motor de baixa rotação,
operado manualmente. Foi coletada uma amostra a cada 1 mm, ao longo de um eixo de
crescimento das colônias. Essas amostras foram armazenadas em frascos do tipo
Eppendorf e analisadas em termos do conteúdo isotópico, no Laboratório de Isótopos
Estáveis (NEG-LABISE), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

3.4

AQUISIÇÃO DOS DADOS AMBIENTAIS
Neste estudo, foram utilizadas imagens de TSM do sistema OSTIA, adquiridas junto ao

Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (PO.DAAC), que é gerido
pelo NASA's Jet Propulsion Laboratory. O sistema OSTIA utiliza dados de reanálise, nível 4
de processamento, combinando imagens de satélite (GHRSST L2P SST) com observações
in situ realizadas por derivadores e boias fixas. Estes dados possuem resolução temporal
diária e resolução espacial de 1/20° (aproximadamente 5 km). Estão disponíveis em
<http://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/UKMO-L4HRfnd-GLOB-OSTIA>.
Como

parâmetro

de

luminosidade

foram

utilizados

dados

de

radiação

fotossinteticamente ativa (PAR), radiação na faixa do espectro solar entre 400-700 nm
utilizada na fotossíntese, obtidos a partir de sensores remotos voando a bordo do SeaWiFS
(Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor). São dados mensais registrados durante o período
de 1998 até 2010, com resolução espacial de 9 km, disponibilizados pelo GSFC (Goddard
Space Flight Center) no endereço eletrônico <http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/>.
Para a identificação do sinal do modo Equatorial, como definido por Zebiac (1993), foi
utilizado o índice ATL3. Este índice é composto por médias mensais de dados de TSM,
referentes ao quadrante 3ºS-3ºN e 20ºW-0º, obtidos pelo sensor Advanced Microwave
Scanning Radiometer (AMSR-E) a bordo do satélite Aqua spacecraft da NASA e
disponibilizados

em

<http://www.aoml.noaa.gov/phod/regsatprod/atl3/index.php>

pelo

Regional Satellite Products, da Physical Oceanopgraphy Division (PhOD) do Atlantic
Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML), administrado pela NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration). Valores positivos de ATL3 indicam anomalias
positivas de temperatura e valores negativos indicam anomalias negativas, no referido
quadrante.
Para a identificação do sinal do modo Dipolo do Atlântico, foi calculado, neste trabalho, o
índice doravante denominado TAS. Este índice se refere à diferença entre a média das
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anomalias mensais da TSM do Atlântico Norte (TNA) (em 55°O - 15°O e 5°N - 25°N) e a
média das anomalias mensais da TSM do Atlântico Sul (TSA) (em 30°O - 10°E e 20°S - 0°),
ou seja, TNA menos TSA. Os dados de TNA (Tropical Northern Atlantic Index) e de TSA
(Tropical Southern Atlantic Index) são dados mensais de 1948 até o presente,
disponibilizados pelo Earth System Research Laboratory- NOAA no endereço eletrônico <
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/list/>. Estes índices foram utilizados por se
referirem a uma região bastante semelhante à sugerida por Servain (1991). Valores
positivos de TAS indicam anomalias quentes da TSM no Atlântico Tropical Norte com
relação ao Tropical Sul e valores negativos, anomalias frias da TSM no Atlântico Norte em
relação ao Sul.

3.5

DATAÇÃO DOS REGISTROS GEOQUÍMICOS
Os valores dos isótopos estáveis medidos em função da distância do topo da colônia

foram datados de acordo com as variações sazonais na composição isotópica e com o
padrão de crescimento dos corais. Portanto, considerando a data de coleta das colônias, os
menores (maiores) valores de δ18O foram acoplados ao mês de maior (menor) TSM
climatológica, em conjunto com o acoplamento dos maiores (menores) valores de δ13C com
os maiores (menores) valores de PAR climatológico, para evitar erros devido às variações
de salinidade nas piscinas. Esta técnica é semelhante às técnicas utilizadas na literatura
(KLEIN et al., 1992; CARRIQUIRY et al., 1994; SHIMAMURA et al., 2008). Como a taxa de
crescimento dos corais não é constante, ao contrário da micro-amostragem do carbonato,
para a comparação com dados ambientais mensais, foi necessária a interpolação dos dados
isotópicos de forma a se obter valores regularmente espaçados em uma resolução mensal.
Portanto, os valores dos meses sem dados foram interpolados por interpolação cúbica, no
programa MATLAB 7.9.0.

3.6

ANÁLISES ESTATÍSTICAS
O processamento dos dados foi voltado para a produção de séries temporais de

anomalias normalizadas, com o programa MATLAB 7.9.0. Estas anomalias foram calculadas
a partir da diferença entre o valor mensal e a média climatológica do mês correspondente,
tanto para os dados ambientais como para o δ18O já datado. Para que estas diferentes
variáveis pudessem ser comparadas, as anomalias foram normalizadas dividindo-as pelo
desvio-padrão mensal de cada série, conforme sugerido por Wilks (2006).
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A relação entre os índices ATL3 e TAS e a TSM foi quantitativamente estimada pela
utilização da análise de correlação cruzada, no intuito de verificar a existência de uma
defasagem temporal entre os eventos e estabelecer um padrão para as correlações entre
estes índices e a composição isotópica dos corais. Para isso, os índices foram fixados
enquanto a TSM foi deslocada no tempo.
A relação entre a composição isotópica e os parâmetros físicos foi quantitativamente
estimada pela utilização da análise de correlação linear (coeficiente de correlação linear - r),
de acordo com os autores Quinn et al. (1988), Leder et al. (1996), Swart et al. (1998),
Linsley et al. (1999), Le Bec et al. (2000) e Asami et al. (2004). Adicionalmente, foi utilizada
a análise de correlação cruzada entre a TSM e o δ18O com o intuito de verificar a existência
de uma defasagem temporal entre a TSM e o sinal isotópico e, também, entre os índices e o
δ18O – pois se houver uma defasagem temporal na correlação entre os índices e a TSM, é
esperado que haja também uma defasagem temporal entre estes índices e o δ18O. Para a
correlação dos parâmetros ambientais com o δ18O, os parâmetros foram fixos, enquanto o
δ18O foi deslocado no tempo.
Um retardo temporal negativo (positivo) indica que o sinal observado na série deslocada
no tempo ocorreu n meses após (antes) ele ter ocorrido na série fixa. Os diagramas de
correlação linear e cruzada foram gerados com intervalo de confiança de 95%.
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4

RESULTADOS

4.1
4.1.1

DATAÇÃO DOS REGISTROS GEOQUÍMICOS
Determinação dos máximos e mínimos dos parâmetros ambientais
As variáveis ambientais estudadas mostraram um padrão sazonal bem definido

(Figura 5). A Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) apresentou maiores valores de
setembro a fevereiro, sendo o máximo em outubro, de 54,5 E.m-².dia-1. Os menores valores
ocorreram de março a agosto, com o valor mínimo de 42,0 E.m-².dia-1, em junho. A
amplitude média da variação sazonal foi de 12,5 E.m-².dia-1. Os maiores valores da TSM
ocorreram durante os meses de dezembro a maio, e os menores valores, durante os meses
de junho a novembro. O máximo foi de 28,8ºC em abril e o mínimo de 26,6ºC em setembro.
A amplitude média da variação sazonal foi de 2,2ºC. Nas tabelas 1 e 2 (APENDICE)
encontram-se os valores das médias e desvios padrão da climatologia.

Figura 5 - Médias mensais climatológicas de TSM, em azul, e de PAR, em preto, para a
região do Atol das Rocas.

4.1.2

Acoplamento da composição isotópica aos parâmetros ambientais
A figura 6 apresenta a composição de δ18O e δ13C do esqueleto das colônias PC2 e

PT2, em função da distância do topo da colônia. Após o acoplamento, o resultado da análise
da composição isotópica do esqueleto da colônia PC2 forneceu dados de incorporação de
δ18O de julho de 2003 a abril de 2012 (Figura 7a) e da colônia PT2, de janeiro de 2006 a
abril de 2012 (Figura 7b). Os dados isotópicos referentes aos meses de maio a julho de
2012 foram descartados devido à falta de dados de TSM, que se estendiam apenas até abril
de 2012. Na tabela 3 (APENDICE) encontram-se os valores médio, máximo, mínimo e
desvios padrão da série temporal do δ18O, para as colônias PC2 e PT2. De acordo com este
método de datação, as taxas de crescimento linear obtidas foram de aproximadamente 7,3
mm/ano para PC2 e de 9,0 mm/ano para PT2. Neste trabalho, o δ13C foi utilizado apenas
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como ferramenta para a datação das colônias já que o objetivo se restringiu às anomalias
térmicas.

Figura 6 - Composição isotópica (δ18O e δ13C) em função da distância do topo, para as
colônias PC2 e PT2.

a

b

Figura 7 - Composição isotópica (δ18O) em função do tempo, para as colônias (a) PC2 e (b)
PT2.

4.2

PARÂMETROS AMBIENTAIS
As séries de anomalias normalizadas da TSM da região do Atol das Rocas e dos

índices representativos do modo Equatorial (ATL3) e do modo Dipolo do Atlântico (TAS) são
apresentadas na figura 8. Em termos gerais, a série temporal de TSM registrou anomalias
negativas no inverno austral e anomalias positivas no verão austral. Os maiores períodos de
anomalias positivas foram observados de agosto de 2003 a fevereiro de 2004, de fevereiro
de 2008 a agosto de 2009 e no período de dezembro de 2009 a novembro de 2012. Este
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último período, além de ser o mais longo, apresentou as anomalias positivas mais intensas.
Além disso, os invernos de 2010 e 2011 também foram caracterizados por anomalias
positivas de TSM. As anomalias negativas predominaram de fevereiro de 2004 a julho de
2006, com bastante intensidade no inverno de 2004, e de abril a novembro de 2007. O
período de outubro de 2011 a abril de 2012 também é caracterizado por uma intensa
anomalia negativa. Na tabela 3 (APENDICE) encontram-se os valores médio, máximo,
mínimo e desvios padrão da série temporal da TSM.

Figura 8 - Anomalias normalizadas das séries temporais de TSM de janeiro de 2003 até
abril de 2012. E dos índices ATL3 e TAS, de janeiro de 2003 até dezembro de 2012.
O índice ATL3 mostrou uma tendência de anomalias negativas no inverno austral e
anomalias positivas no verão austral, acompanhando a sazonalidade. Durante o período do
verão de 2006 ao verão de 2009 não foram registradas anomalias intensas. As maiores
anomalias negativas ocorreram em 2004, 2005, 2009 e 2012. As anomalias positivas mais
significativas ocorreram nos anos de 2008, 2009 e 2010, com intensidades semelhantes,
seguidos pelo ano de 2004 com intensidade um pouco menor. Longa persistência de
anomalias positivas pode ser observada de maio de 2007 a julho de 2009 e de dezembro de
2009 a junho de 2011.
A anomalia negativa mais intensa do índice TAS, ocorreu em 2009. São observadas,
também, anomalias negativas de menor intensidade em 2003, 2008 e 2011. Com relação às
anomalias positivas, que predominam ao logo da série, foram registrados dois principais
períodos de persistência, de julho de 2003 a março de 2006 e de julho de 2009 a fevereiro
de 2012. A anomalia positiva mais intensa ocorreu em 2005.
A relação entre a TSM os índices ATL3 e TAS são representadas pelo diagrama de
correlação cruzada na figura 9. Os valores de TSM se mostraram correlacionados com os
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valores do índice ATL3, apresentando um coeficiente de correlação de 0,51, sem
defasagem temporal. A correlação entre a TSM e o índice TAS apresentou um valor máximo
de -0,50 com retardo de 23 meses. Estes resultados servem como um padrão para as
correlações entre estes índices e a composição isotópica dos corais.

a

b

Figura 9 - Coeficientes de correlação cruzada. (a) entre o índice ATL3 e a TSM e (b) entre o
índice TAS e a TSM, de julho de 2003 a abril de 2012.
4.3

CALIBRAÇÃO DE Δ18O E TSM
O δ18O coralino da colônia PC2 apresentou picos intensos de anomalias positivas em

2004, 2005, 2006, 2009, 2011 e 2012. A anomalia mais intensa foi registrada no verão de
2011-2012. Uma combinação de anomalia positiva intensa seguida de uma anomalia
positiva menos intensa foi observada em 5 dos 8 anos completos de dados disponíveis
(2005, 2006, 2007, 2008, 2009). Em termos de anomalias negativas, os maiores valores
foram registrados em 2008 e 2009, 2010 e 2011, com destaque pra os anos de 2010 e 2011
(Figura 10a).
As figuras 10b e 10c mostram o resultado das análises de correlação cruzada e linear,
respectivamente, entre a TSM e a razão isotópica do oxigênio, para a colônia PC2. A
correlação linear entre a TSM e o δ18O resultou em r = -0,38, com p<0,001. O diagrama de
correlação cruzada apresentou maior coeficiente de correlação de -0,40, com 1 mês de
atraso.
O δ18O coralino da colônia PT2 apresentou picos intensos de anomalias positivas no
inverno de 2007, verão de 2007/2008, no verão de 2008/2009 e no inverno de 2010. As
anomalias negativas mais intensas foram registradas em 2008 e 2009 (Figura 10d).
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a

b

c

d

e

f

Figura 10 - Relação entre a anomalia normalizada de TSM e a anomalia normalizada de
δ18O para a colônia PC2 (a,b,c) e PT2 (d,e,f). (a) e (d) Series temporais das anomalias
normalizadas, em azul do δ18O e em cinza da TSM. (b) e (e) Diagrama de correlação
cruzada entre TSM e δ18O, as linhas pontilhadas representam o intervalo de confiança de
95% e as linhas azuis representam os coeficientes de correlação. (c) e (f) Diagrama de
dispersão entre TSM e δ18O, em cinza a reta de melhor ajuste.
As figuras 10e e 10f mostram o resultado das análises de correlação cruzada e linear,
respectivamente, entre a TSM e a razão isotópica do oxigênio, para a colônia PT2. O
resultado da correlação linear foi muito baixo. O resultado da correlação cruzada com uma
defasagem temporal de 20 meses foi considerado não aplicável, portanto, a colônia PT2 foi
retirada das análises posteriores.
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4.4

RELAÇÃO ENTRE Δ18O E ATL3
A figura 11a apresenta as series temporais de anomalias normalizas de δ18O e ATL3.

Para a colônia PC2, tanto o coeficiente de correlação linear como o de correlação cruzada,
sem defasagem temporal, foi de -0,35, com p<0,001 para o coeficiente de correlação linear
(Figura 11c e 11b).
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b

c

Figura 11 - Relação entre o ATL3 e a anomalia normalizada de δ18O para a colônia PC2. (a)
Series temporais das anomalias normalizadas, em azul do δ18O e em cinza do ATL3. (b)
Diagrama de correlação cruzada entre ATL3 e δ18O, as linhas pontilhadas representam o
intervalo de confiança e as linhas azuis representam os coeficientes de correlação. (c)
Diagrama de dispersão entre ATL3 e δ18O, em cinza a reta de melhor ajuste.

4.5

RELAÇÃO ENTRE Δ18O E TAS
A figura 12a apresenta as series temporais das anomalias normalizadas do δ18O e do

TAS. A correlação linear entre essas variáveis para a colônia PC2 foi não significativo
(Figura 12c). O valor máximo de correlação cruzada foi de 0,30, com 24 meses de retardo
temporal (Figura 12b).
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Figura 12 - Relação entre o TAS e a anomalia normalizada de δ18O para a colônia PC2. (a)
Series temporais das anomalias normalizadas, em azul do δ18O e em cinza do TAS. (b)
Diagrama de correlação cruzada entre TAS e δ18O, as linhas pontilhadas representam o
intervalo de confiança e as linhas azuis representam os coeficientes de correlação. (c)
Diagrama de dispersão entre TAS e δ18O, em cinza a reta de melhor ajuste.
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5

DISCUSSÃO
Devido às particularidades de cada região, calibrar os registros isotópicos com dados

instrumentais é uma etapa crucial para a utilização dos proxies climáticos. Portanto, a
primeira etapa deste trabalho se refere à calibração dos registros de δ18O do coral Porites
astreoides com registros instrumentais da TSM e destes com os índices de anomalias da
TSM do Atlântico Tropical, o modo Equatorial (ATL3) e o modo Dipolo do Atlântico (TAS). A
segunda etapa contempla a aplicação desta ferramenta, de modo a testar seu sucesso no
registro das referidas oscilações climáticas.

5.1

DATAÇÃO DOS REGISTROS GEOQUÍMICOS
Uma característica notável da TSM no Atol das Rocas é a baixa amplitude da variação

sazonal em relação às outras localidades onde ocorrem recifes na costa brasileira (SOPPA,
2008), com variação sazonal média de 2,2ºC, encontrada neste trabalho. Esta baixa
amplitude é refletida claramente nas bandas de densidade (Figura 4), como uma pequena
diferença entre as bandas de alta e baixa densidade. Portanto, a datação do esqueleto
coralino foi realizada com base principalmente no comportamento cíclico do δ18O e do δ13C,
de acordo com a TSM e o PAR, respectivamente, e secundariamente guiada pelas bandas
anuais de densidade, como indicado por Carriquiry et al. (1994). Dessa forma, foram obtidas
taxas de crescimento linear médio de aproximadamente 7,3 mm/ano para PC2 e de 9
mm/ano para PT2, que se mostraram elevadas em relação a outros trabalhos com esta
mesma espécie. Elizalde-Rendo´n et al. (2010) e Highsmith et al. (1983), por exemplo, após
analisarem radiografias de P. astreoides do Golfo do México e do Mar do Caribe,
encontraram taxas de extensão média em torno de 4,8 e 3,7 mm/ano.

5.2

CALIBRAÇÃO DE Δ18O E TSM
A partir do trabalho de Epstein et al. (1953) sabe-se que o δ18O apresenta uma relação

inversa com a TSM, ou seja, espera-se que menos

18

O seja incorporado ao carbonato

coralino em períodos de água quente, gerando δ18O com valores mais negativos. Por outro
lado, a composição isotópica do esqueleto do coral é influenciada positivamente pela
salinidade, gerando valores mais positivos de δ18O (HENDY et al., 2002). Em regiões com
salinidade relativamente constante, o δ18O é principalmente afetado pela TSM, no entanto,
em alguns lugares, a salinidade é bastante variável e domina o sinal isotópico (GROTTOLI e
EAKIN, 2007). A região o Atol das Rocas apresenta baixa amplitude de variação sazonal de
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TSM, entretanto, de forma geral, a salinidade, varia entre 36 e 37‰ (GHERARDI e
BOSENCE, 1999) que, em escalas interanuais, corresponde à variação da precipitação local
(GRODSKY et al., 2006). Esta, por sua vez, apresenta uma variação bem destacada e
semelhante à variação da TSM (SOPPA, 2008). Portanto, é esperado que o sinal isotópico
referente à TSM seja incrementado pelo sinal isotópico referente ao δ18O da água.
Neste trabalho, a correlação linear entre a TSM e a composição de δ18O da colônia PC2
apresentou r = -0,38, com p < 0,001. Na análise de correlação cruzada, a correlação
máxima encontrada foi de -0,40, com 1 mês de atraso. Esta defasagem de um mês pode
indicar a ocorrência de imprecisões na datação do esqueleto, ou a existência de um
cruzamento entre as áreas de amostragem da endoteca e da exoteca que são depositados
em momentos diferentes, fato apontado por Dodge et al. (1992) como responsável por
grande parte da variabilidade em determinações isotópicas destinadas a mostrar as
mudanças sazonais ou mesmo mensais.
Com relação à colônia PT2, o resultado da correlação linear não foi significativo e o da
correlação cruzada foi de -0,31, com 20 meses de antecedência. Diante desta defasagem
temporal, a colônia PT2 foi considerada inapta para a utilização como proxy das oscilações
climáticas da região do Atol das Rocas. Este resultado pode ser explicado pelo fato da
piscina Tartaruga, onde a colônia PT2 foi coletada, alcançar uma variação diária da TSM de
quase 4 ºC, sendo maior do que a variação sazonal deste parâmetro (2,2ºC) (figura 4 e
figura 5).
Em geral, a temperatura na piscina Cemitério não aumenta muito durante a maré baixa
(PEIXINHO et al., 2007). Portanto, a diferença entre o resultado da correlação para a colônia
PC2 e o resultado obtido em outros trabalhos, como Leder et al. (1996) com r = -0,84 a 0,96; Quinn et al. (1988) que obteve um r = -0,88, pode ser devido à pequena variação
sazonal da TSM na região do Atol da Rocas. Outros autores também encontraram
correlações não muito altas entre as médias mensais de TSM e as médias mensais de δ18O
trabalhando com corais de lugares com pequena variação sazonal da TSM. Asami et al.
(2004) encontraram um valor de r = -0,69, analisando colônias de Porites lobata da ilha
Guam; Linsley et al. (1999), analisando colônias desta mesma espécie do Atol Clipperton,
encontraram um coeficiente de correlação de -0,73 e; Le Bec et al. (2000) encontraram um
valor de r = - 0,62, estudando colônias desse mesmo gênero coletadas em Fiji. Outro fator
importante, em relação à correlação não muito alta encontrada neste trabalho, é a
ocorrência de variações de salinidade mais intensas dentro da piscina do que no oceano
aberto. Baseado em estudos empíricos, o aumento de 1ºC na TSM gera uma queda de
0,22‰ no δ18O coralino (EPSTEIN et al.,1953), enquanto o δ18O da água diminui cerca de
0,27‰ para cada 1 psu a menos de salinidade (GROTTOLI e EAKIN, 2007). O efeito
combinado entre a TSM e a salinidade na composição isotópica do oxigênio no esqueleto
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coralino, também foi relatado por Linsley et al. (1994), Guzman e Tudhope (1998) e Hendy
et al. (2002). A exemplo destes trabalhos, com dados de salinidade e/ou da razão Sr/Ca é
possível calibrar a ferramenta com sucesso confirmando quanto do sinal isotópico se refere
à TSM e quanto se refere à salinidade, ou ainda a outras forçantes como luminosidade e pH.
Os resultados da calibração realizada neste trabalho indicaram que o δ18O dos corais
do Atol das Rocas refletiu uma composição do sinal da TSM e da salinidade. Ainda, que
quando a variação diária do parâmetro ambiental é superior à variação sazonal fica
impraticável a utilização da composição geoquímica como proxy da temperatura, reforçando
a importância da escolha do local de coleta. De forma geral, apesar das variações de
salinidade dentro das piscinas, o esqueleto coralino preservou boa parte do sinal das
anomalias térmicas, mostrando o grande potencial dos corais do Atol das Rocas como um
proxy das oscilações climáticas.

5.3

MODO EQUATORIAL
Caracterizado por um gradiente zonal de anomalias da TSM no Atlântico Equatorial, o

modo Equatorial é bem representado pelo índice ATL3 (ZEBIAK, 1993). A boa correlação,
encontrada aqui de 0,51, entre a TSM na região do Atol das Rocas e o índice ATL3, sem
defasagem temporal indica que a região de estudo sofre influencia direta dos mecanismos
geradores das anomalias do Atlântico Equatorial. Graficamente, foi observado que as
principais anomalias de ATL3 foram acompanhadas de anomalias na TSM o que mostra que
dados coletados na região do Atol das Rocas representam bem a variabilidade climática
desta região, com relação à TSM.
Como um retardo temporal entre a TSM e o índice de oscilação indica a existência de
um retardo equivalente entre o ATL3 e o sinal isotópico, era esperado que não houvesse
defasagem entre o ATL3 e o δ18O. No entanto esta equivalência não foi observada (lag=1),
provavelmente, devido à grande semelhança entre as correlações com 0 e 1 mês de retardo
entre o ATL3 e a TSM. Com relação ao coeficiente de correlação, Swart et al. (1998),
estudando corais do arquipélago São Tomé e Príncipe (Hemisfério Norte), obtiveram r = 0,41 entre as anomalias do Atlântico Norte e o δ18O coralino, considerado capaz de refletir a
dinâmica climática da região. Este resultado não foi muito distante do obtido neste trabalho
(r = -0,35), sugerindo que apesar dos corais do Atol das Rocas sofrerem influencia da
variação de salinidade dentro da piscina, ainda sim, eles mostram uma grande sensibilidade
da composição isotópica para com as anomalias climáticas geradas pelo modo Equatorial.
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5.4

MODO DIPOLO DO ATLÂNTICO
O modo dipolo é caracterizado por um gradiente de anomalias da TSM, com sinais

opostos ao norte e ao sul do Equador, ocorrendo em escalas de tempo sazonais, anuais e
principalmente decenais (SERVAIN et al., 1998). Este, por sua vez, é descrito por um índice
calculado como a diferença entre anomalias de temperaturas médias entre o TSA e TNA,
como proposto por Servain (1991), aqui chamado de TAS. A correlação cruzada, encontrada
neste trabalho, entre o índice TAS e a TSM da região do Atol das Rocas apresentou um
valor máximo de -0,50 com retardo de 23 meses. O que significa que apenas 23 meses
após um evento de Dipolo positivo, ou seja, TSMs no Atlântico Tropical Norte superiores às
TSMs do Atlântico Tropical Sul, é registrada uma anomalia negativa na TSM da região do
Atol das Rocas. Este resultado não foi considerado aplicável e pode ser atribuído à baixa
ocorrência do padrão de dipolo dentro do período total de estudo, já que sua ciclicidade
característica é decenal enquanto o período total de estudo é de apenas de oito anos
completos. Diante desse resultado, era esperado que a correlação linear entre o índice TAS
e o δ18O coralino também não fosse aplicável, como foi observado.
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6

CONCLUSÃO
Os resultados da calibração realizada neste trabalho indicaram que existe um bom

potencial no uso dos registros geoquímicos dos corais como proxy da TSM e das oscilações
climáticas da região equatorial do Oceano Atlântico.
Devido à pequena amplitude de variação sazonal da temperatura da superfície do mar
(TSM), observada na região do Atol das Rocas, ocasionar uma baixa resolução nas bandas
de densidade do esqueleto coralino, o registro geoquímico foi datado com base no padrão
de variação sazonal do δ18O e do δ13C, de acordo com as variações da TSM e da radiação
fotossinteticamente ativa (PAR). A datação e interpolação do registro geoquímico permitiu a
análise da sua interação com as variáveis físicas, no período entre 2004 e 2012.
O δ18O do coral coletado na piscina Cemitério refletiu uma composição do sinal da TSM
e da salinidade. O resultado de correlação de -0,40 entre este sinal isotópico e às variações
da TSM mostrou que apesar das variações de salinidade dentro das piscinas, o esqueleto
do coral Porites astreoides preservou boa parte do sinal das anomalias térmicas, revelando
o grande potencial dos corais do Atol das Rocas como uma ferramenta de registros das
oscilações climáticas. Por outro lado, não se observou relação dos sinais isotópicos do coral
coletado na piscina Tartarugas, fato atribuído à grande variação diária da temperatura desta
piscina. Dessa forma, fica evidente a grande importância do cuidado com a escolha do local
de coleta das amostras.
A boa correlação existente entre a TSM da região do Atol das Rocas e o índice ATL3 (0,51), indicou que a região do Atol das Rocas representa bem a variabilidade climática da
região equatorial do Atlântico, em termos de TSM. O registro isotópico do δ18O mostrou que
apesar do coral coletado em uma piscina natural sofrer uma maior influencia da variação de
salinidade, as anomalias climáticas geradas pelo modo Equatorial foram registradas de
forma satisfatória. Em relação ao modo Dipolo do Atlântico não foi encontrada uma
interação clara entre a TSM e o índice TAS, possivelmente devido à baixa ocorrência do
padrão de dipolo dentro do período total do estudo, já que a ciclicidade característica do
modo Dipolo é decenal enquanto o período do estudo é de apenas de oito anos completos.
Fato refletido na relação entre o registro geoquímico e o índice TAS.
Os corais do Atol das Rocas possuem grande potencial como uma valiosa ferramenta
para estudos do clima pretérito da região equatorial do Atlântico. No entanto, as correlações
entre o δ18O e os parâmetros físicos são com base em apenas duas amostras de coral com
um período relativamente curto de registro, portanto sua generalidade ainda precisa ser
avaliada. Estudos futuros mais detalhados devem ser realizados com o objetivo de confirmar
e melhorar esses resultados. Estes esforços devem incluir um maior número de réplicas,
sendo as colônias coletadas em piscinas abertas, uma micro-amostragem mais refinada e
34

com um registro mais longo do esqueleto carbonático e abordagens multi-proxy, como por
exemplo, a combinação de δ18O com a razão Sr/Ca, no intuito de separar as influências
combinadas dessas variáveis ambientais nos registros geoquímicos dos corais.
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APÊNDICE

Tabela 1 - Média climatológica e desvio padrão mensal climatológico da TSM, em °C, para o
período de 2003 a 2012.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

TSM

27,43

27,83

28,25

28,52

28,38

27,83

27,10

26,62

26,42

26,63

26,89

27,11

Std

0,31

0,33

0,38

0,40

0,41

0,42

0,36

0,32

0,27

0,28

0,27

0,28

Meses

Tabela 2 - Média climatológica e desvio padrão mensal climatológico do PAR, em °C, para o
período de 2003 a 2011.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

PAR

51,47

50,20

48,63

45,00

43,89

41,96

43,38

47,71

52,11

54,53

54,23

53,31

Std

2,16

3,59

4,27

3,04

2,49

3,65

3,12

1,41

1,63

1,44

1,12

1,74

Tabela 3 - Média, máximo, mínimo e desvio padrão para os dados originais de δ18O das
colônias PC2 e PT2, em ‰, e da TSM, em °C.
Média
Máximo
Mínimo
Desvio padrão
δ18O (PC2)

-4.0965

-3.6310

-5.1650

0.2553

δ O (PT2)

-4.2937

-3.8800

-5.5180

0.2407

TSM

27.6382

29.3813

26.2288

0.7984
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ANEXO: CONSTRUÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA ABRASÃO DE
PLACAS DE CORAL

1. Introdução

Durante a elaboração deste Trabalho Final de Graduação foi construído um
equipamento para a abrasão de placas de coral. Pois o estudo das bandas de densidade do
esqueleto coralino utiliza placas de cortes paralelos ao eixo de crescimento da colônia, com
espessura determinada, no intuito de visualizar uma alternância de faixas claras (alta
densidade) e escuras (baixa densidade) em radiografias negativas das placas (MENDES,
2004). De acordo com Lough e Barnes (1992), vários trabalhos sugerem que a espessura
na qual as placas do esqueleto são cortadas e o ângulo de corte em relação ao eixo de
crescimento pode afetar a imagem exibida pela radiografia.
A falta de uma serra específica para o corte de corais, o estado de funcionamento da
serra utilizada ou mesmo o próprio erro intrínseco ao aparelho dificulta a realização de
cortes com grande precisão. Portanto, com o intuito de ajudar nos estudos de bandas de
densidade dos corais, diminuindo os erros devido à baixa qualidade dos cortes das placas
do esqueleto, este trabalho apresenta a construção de um equipamento simples e de baixo
custo, bastante eficiente para retificar as placas de corais, em termos de espessura e ângulo
do corte, na escala de milímetros.

2. Materiais e métodos
2.1. Materiais utilizados:

A figura 13 ilustra os materiais utilizados listados a seguir:
o

Recortes de madeira (MDF):
-

Duas placas de 24,5 x 30 x 0,9 cm (placa 1 e 2);

-

Uma placa de 3 x 30 x 0,9 cm (placa 3);

-

Uma placa de 40 x 12 x 1,5 cm (placa 4);

-

Uma placa de 70 x 65 x 0,9 cm (placa 5);

-

Uma placa de 50 x 60 x 0,9 cm (placa 6);

-

Uma placa 40 x 65 x 0,9 cm (placa 7);

-

Uma placa 15 x 2,3 x 0,9 cm (placa 8);
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o

Uma haste adaptadora de rebolo esmeril para furadeira ou um parafuso comprido
com duas arruelas e duas roscas sextavadas;

o

Um rolamento com diâmetro interno de acordo com o diâmetro do parafuso ou haste
adaptadora;

o

Uma alça de metal para prender o rolamento;

o

Quatro rodas pequenas, de porta de correr;

o

Dois trilhos de 58 cm, que podem ser simples ou duplos;

o

Um rebolo esmeril para mármore com granulometria intermediária;

o

Parafusos (14 grandes; 28 pequenos);

o

Quatro parafusos grandes acompanhado de quatro roscas borboletas, oito roscas
sextavadas e quatro arruelas, para ajustar a altura;

o

Três lacres de plástico;

Além de furadeira, nível, chaves de fenda, paquímetro e ar pressurizado, para a limpeza
do rebolo e das placas.

Figura 13 - Montagem do equipamento para abrasão de placas de corais. Atenção para a
placa 7, apesar de nas fotos apresentar 1,5 cm de espessura, esta placa deve possuir 0,9
cm.
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2.2. Montagem:
2.2.1. Adaptação para o uso do rebolo esmeril em furadeira.

Foi utilizado um parafuso grande com cabeça, montando na seguinte ordem; parafuso,
arruela, rebolo, arruela, rosca sextavada, rolamento, rosca sextavada (Figura 14a).
2.2.2. “Carrinho”

Passo 1: Parafusar cada par de rodinhas nas extremidades de uma placa 3 (Figura
14b);
Passo 2: Parafusar cada placa 3 na lateral de 30 cm da placa 1 (Figura 14b);
Passo 3: Fazer 4 furos coincidentes nas placas 1 e 2, um furo em cada extremidade das
placas, pra o encaixe dos parafusos grandes com as roscas borboletas. Estes furos devem
ser um pouco maiores que o diâmetro dos parafusos, para que fiquem um pouco folgados
(Figura 14d);
Passo 4: Encaixar os parafusos grandes nas placas 1 e 2, seguindo a ordem: parafuso,
arruela, placa 1, rosca sextavada, rosca borboleta, placa 2, rosca sextavada (Figura 14c e
14d).

a

c

b

d

e

Figura 14 - Detalhes da montagem do equipamento para abrasão das placas de corais.
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2.2.3. Mesa de suporte

Para melhor visualização dos passos de montagem da mesa de suporte, observar a
figura 1. Esta montagem seguiu os seguintes passos:
Passo 5: Parafusar cada placa 4 na lateral de 70 cm da placa 5, a 5 cm da borda, com a
abertura exata para encaixe da placa 6.
Passo 6: Parafusar a placa 7 na outra extremidade de cada placa 4;
Passo 7: Parafusar os trilhos em uma extremidade da placa 6, com a distância exata
para o encaixe das rodinhas;
Passo 8: Encaixar a placa 6 sobre a placa 5 entre as placas 4;
Passo 9: Parafusar a placa 8 na vertical na extremidade central superior da placa 7;
Passo 10: Colocar a furadeira em cima da mesa e marcar os pontos de fixação;
Passo 11: Furar os pontos de fixação;
Passo 12: Com o rebolo adaptado encaixado na furadeira, apoiar a furadeira sobre a
mesa com o rolamento apoiado sobre a placa 8. Parafusar a alça de metal na placa 8 sobre
o rolamento, de forma a prendê-lo, com parafusos grandes (Figura 14e);
Passo 13: Conferir, com a ajuda de um nível, se o rebolo está nivelado na horizontal;
Passo 14: Prender a furadeira com os lacres (Figura 13.9);

3. Resultados
O sistema funcionou bem, seguindo as orientações a seguir:
o

Com a ajuda de um nível nivelar o carrinho;

o

Colocar uma placa de coral teste sobre a placa superior do carrinho;

o

Regular a distância entre a placa de coral e o rebolo através das roscas borboletas;

o

Impulsionar o carrinho, inicialmente, no sentido da seta em vermelho na figura 15;

o

Após algumas passagens da placa sob o rebolo, conferir a espessura com a ajuda
de um paquímetro;

o

Se a espessura for maior do a que desejada, elevam-se as roscas borboletas no
parafuso, se for menor que a desejada, abaixam-se as roscas borboletas;

o

Se a espessura for a desejada, limpa-se o rebolo com o auxílio de um jato de ar
pressurizado e refaz o procedimento com a placa de coral do estudo.

Finalmente, é importante não deixar o rebolo passar sobre as extremidades superiores
dos parafusos e utilizar equipamentos de proteção, principalmente óculos e máscara.
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Figura 15 - Equipamento de abrasão em funcionamento. Destaque para a seta em vermelho
do sentido obrigatório da primeira passagem da placa de coral pelo rebolo esmeril.
4. Conclusão

Este equipamento simples e de baixo custo, mostrou-se bastante eficiente na retificação
de placas de corais, em termos de espessura e ângulo do corte, na escala de milímetros,
proporcionando uma grande melhoria na qualidade das radiografias. Para a análise da
composição geoquímica do esqueleto carbonático recomenda-se que a amostragem seja
realizada na face não retificada da placa. Em trabalhos futuros, a placa 8 deve ser de uma
madeira mais resistente do que a madeira MDF.
5. Agradecimentos

Este equipamento foi inspirado no vídeo disponível na internet no endereço
<http://www.youtube.com/watch?v=xIdJv_XEN24>, visualizado em 05/03/2013.
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