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RESUMO 

 

Recentemente um recife de corais marginal subtropical foi descoberto: o Recife da 

Queimada Grande (RQG). Datações de radiocarbono mostram que o crescimento coralino 

ocorreu em duas fases: a inicial ocorreu há pelo menos 5530 anos cal AP e a segunda de 2380 

a 2580 anos cal AP, intercaladas por uma descontinuidade (hiato de 5530 a 2580 anos cal AP). 

Atribui-se que o religamento do crescimento coralino esteja relacionado a mudanças de posição 

do encontro de duas correntes oceânicas: a Confluência Brasil-Malvinas (CBM). Ambas as 

correntes carregam assinaturas sedimentares diferentes, que são acumuladas na estrutura recifal 

na forma de sedimento coalescido, o que permite a adoção de técnicas de luminescência 

opticamente estimulada para obter a idade de deposição do sedimento a partir de um testemunho 

e detectar mudanças de sensibilidade que podem ser interpretadas como mudanças de 

proveniência sedimentar. Além disso, técnicas de densitometria permitem identificar variações 

na taxa de crescimento anual de corais bem conservados. Neste trabalho utilizamos tais técnicas 

para avaliar i) se o sedimento pode auxiliar na interpretação do desenvolvimento recifal e ii) se 

o crescimento coralino varia no RQG. Apresentamos dados de sensibilidade dos últimos ~4400 

anos utilizando subamostras de um testemunho coletado na zona proximal do recife. Com dados 

sedimentológicos a cada 4 cm ao longo do testemunho, observamos que houve mudança de 

sensibilidade LOE na transição do hiato para a segunda fase de crescimento em ~2,6 ka atrás, 

o que também é detectado na variação de matéria orgânica. Nossos dados indicam evidências 

da relação do recife com mudanças da posição da CBM e, possivelmente, com mudança de 

frequência de El Niño. Comparando o crescimento de corais das três zonas do recife (proximal, 

média e distal), e durante as duas fases de crescimento, obtivemos a média anual de crescimento 

coralíneo em 0,752 (±0.249) cm/ano que, mesmo variando de 0,4 até 1,4 cm, não há evidência 

de diferença entre médias nas zonas do recife e as fases de acreção. Hoje o recife se encontra 

senescente, apesar da taxa de crescimento média ser próxima a valores encontrados em M. 

decactis atuais do recife. Nosso trabalho indica que o crescimento coralíneo ocorreu em uma 

janela de oportunidade relacionada a uma mudança climática regional, mas próxima de valores 

ambientais limites, contribuindo com o entendimento da relação das variáveis ambientais com 

o crescimento de recifes marginais e subtropicais, além da sensibilidade do crescimento 

coralino a mudanças climáticas regionais. 

Palavras-chave: Quaternário Tardio, recifes de corais, luminescência, fonte 

sedimentar, mudança climática 
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ABSTRACT 

 

 

A marginal, subtropical reef was recently discovered: the Queimada Grande Reef 

(QGR). Radiocarbon datings show that coral growth occurred in two phases: the initial at least 

5530 cal years BP and the second from 2380 to 2580 cal years BP, separated by a discontinuity 

(hiatus from 5530 to 2580 cal years BP). The most recent coral growth turn-on was attributed 

to changes in the convergence of two ocean currents: the Brazil-Malvinas Confluence (BMC). 

Both currents carry different sedimentary signatures, which accumulates on the reef framework 

as coalesced sediment. This feature allows the adoption of Optically Stimulated Luminescence 

techniques to obtain depositional sediment ages obtained from a reef core and detect sensitivity 

changes that can be interpreted as sediment provenance change. Besides, densitometry 

techniques allow the measurement of annual growth variation on well-preserved corals. Using 

said techniques, we assessed i) if sediment can help the interpreting of reef development and ii) 

if coral growth varies on QGR. We present sensitivity and organic matter data from the last 

~4400 years using subsamples from a proximal reef zone core. With sediment data every 4cm 

along the core, we observed a change in OSL sensitivity on the transition between hiatus and 

second growth phase in ~2,6 kyrs ago, which is also detected on organic matter. Our data 

indicate evidence of the reef sensitivity to BMC position change and, possibly, with El Niño 

frequency. Comparing growth from three reef zones (proximal, mid and distal) and the two 

growth phases, we obtained a mean annual average of coral growth of 0.752 (±0.249) cm/yr 

and even though the 0.4 to 1.4 cm rate variation, there is no evidence that there is a difference 

between means considering reef zone or accretion cycle. Nowadays, the reef is senescent, 

despite the mean growth rate being close to values found in contemporary M. decactis on the 

reef. Our research indicates that coral growth occurred in a window of opportunity related to 

regional climate change but close to environment threshold values, an important contribution 

in understanding the relationship between environmental variables and subtropical, marginal 

coral reef development, and coral growth sensitivity to regional climate change. 

 

Keywords: Late-Quaternary, coral reefs, luminescence, sediment provenance, climate 

change 
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Apresentação 

“Se vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes”.  

Newton, 1675 

 

Para apresentar esta dissertação de mestrado, é preciso contar antes minha história 

envolvendo o Recife da Queimada Grande. Na verdade, tudo começou em uma colaboração 

que compôs o meu trabalho de conclusão de curso da minha graduação, em que avaliei 

estatisticamente a efetividade de áreas marinhas protegidas do Estado de São Paulo: Laje de 

Santos, Ilha de Alcatrazes e a Ilha da Queimada Grande (ainda não se sabia que existia um 

recife de corais ali) olhando para a comunidade biológica que vive associada ao substrato, 

chamada de bentos. 

A amostragem do projeto foi feita em 2015, sendo o primeiro contato do Laboratório 

com a Queimada Grande, o TCC foi defendido em 2016. Deste primeiro contato, junto com o 

monitoramento de peixes das três áreas, feito por equipe liderada pelo prof. Fabio Motta, 

coautorei o artigo publicado em 2021 “Efeitos de Áreas Marinhas Protegidas sob diferentes 

regimes de manejo em um hotspot de biodiversidade e efeitos cumulativos no Atlântico 

Sudoeste (tradução livre, doi:10.1016/j.rsma.2021.101951)”.  

A fim de apresentar e caracterizar o que era uma associação entre um costão rochoso, 

um recife de coral e um banco de rodolitos da ilha da Queimada Grande, analisei a diversidade 

bentônica associada a estes ambientes além da descrição física do local em parceria com equipe 

liderada pelo prof. Guilherme. O artigo foi publicado em coautoria em 2019, quase no mesmo 

dia que minha matrícula no mestrado foi efetivada, 1 de abril de 2019, de nome “O recife de 

corais mais austral do Atlântico está na costa da ilha subtropical da Queimada Grande (24°S), 

Brasil (tradução livre, doi:10.5343/bms.2018.0056)”. Em paralelo à publicação, um fragmento 

coralino, do topo do recife, foi datado por radiocarbono. Resultado: o recife havia sido formado 

há pelo menos 2,5 ka antes do presente! 

Chegamos enfim ao tema da presente dissertação de mestrado. O estudo da ecologia 

olha para mudanças na comunidade biológica no tempo presente, mas o que explica a história 

do desenvolvimento do recife mais austral do Atlântico? Só conseguiríamos responder este tipo 

de pergunta com a colaboração do Prof. Vinícius, que estuda Geologia do Quaternário, 

principalmente olhando para o sedimento.  
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Na INTRODUÇÃO deste trabalho abordaremos o tema de recifes túrbidos marginais e 

seu contexto climático geral, passando pelo contexto brasileiro e do recife da Queimada Grande, 

a problemática olhando para hipóteses do desenvolvimento coralino e nossa abordagem sobre 

o problema.  

Para investigar este desenvolvimento, em MATERIAL E MÉTODOS descrevemos a 

coleta e composição de três testemunhos, um para cada zona do recife e como fizemos as 

datações por radiocarbono nos corais, análises sedimentares e de crescimento coralino, e, pela 

primeira vez em um contexto de recife, o uso da luminescência para datação do sedimento e 

análise de mudança de fonte sedimentar. 

Em RESULTADOS descrevemos as características observadas nos testemunhos, as 

datações por radiocarbono dos corais e suas fases de desenvolvimento, descrevemos 

características sedimentares ajustadas a partir da datação do sedimento por luminescência e o 

crescimento coralino no decorrer do desenvolvimento. Com base nestas informações, 

apresentamos a sessão de DISCUSSÃO, onde abordaremos possíveis modelos de sedimentação 

comparados com mais dados paleoceanográficos. Nas CONCLUSÕES fechamos a parte escrita 

do trabalho com a enumeração das principais contribuições feitas. 

Felizmente, uma parte das descobertas apresentadas neste trabalho já foram, publicadas 

em 2021 no artigo liderado pelo Prof. Guilherme de nome “Crescendo na fronteira: 

sensibilidade do crescimento recifal a mudanças climáticas e oceanográficas no Atlântico 

Sudoeste (tradução livre, doi: 10.1016/j.gloplacha.2021.103479)” e espero, após o depósito da 

versão definitiva deste trabalho, já ter encaminhado um manuscrito de primeira autoria minha 

utilizando técnicas de luminescência como marcadoras de oportunidades climáticas para o 

desenvolvimento do recife da Queimada Grande.  

 

Uma boa leitura! 

  



16 
 
1.  INTRODUÇÃO  

O ecossistema recifal é considerado um dos mais complexos e importantes dentre todos 

os sistemas marinhos costeiros. Mesmo ocupando apenas 0,02% da área total do oceano, abriga 

mais espécies do que qualquer outro habitat marinho (Sheppard et al., 2009). A ocorrência de 

recifes de corais é altamente dependente de condições ambientais como localização geográfica, 

temperatura, incidência luminosa e pouco sedimentação (aporte siliciclástico) (Birkeland, 

2015). A combinação entre estes fatores determina a manutenção e o crescimento desses 

ambientes e restringe a ocorrência dos mesmos a regiões tropicais rasas, onde o carbonato de 

cálcio (CaCO3) é mais rapidamente depositado do que dissolvido por fatores físicos, químicos 

e biológicos (Mallela, 2007; Martindale, 1992; Taylor & Wilson, 2003; Villaça, 2012). Alguns 

recifes, todavia, ocorrem próximo a limites ambientais, sendo chamados de recifes marginais 

túrbidos (Zweifler et al., 2021). 

Atualmente, recifes de coral em todo o mundo se encontram em estado de declínio 

devido a força aditiva e interativa de estresses ambientais naturais e antropogênicos (Bruno & 

Valdivia, 2016). Dos fatores relativos à qualidade de água, destaca-se a ameaça causada pela 

sedimentação, em especial para recifes em que os corais já se encontram em condições 

naturalmente marginais. Sedimentos terrígenos chegam ao mar transportados pelo sistema 

fluvial e então transportado por correntes marinhas costeiras diretamente ou ressuspendido de 

fundos marinhos (Flores et al., 2012) até chegar ao recifes, causando efeitos negativos nos 

corais como promoção de doenças, inibição de fotossíntese, abrasão do tecido vivo, redução de 

sobrevivência de juvenis e em consequência também na biodiversidade associada aos recifes 

(Woolfe e Larscombe, 1999 e Duckworth et al., 2017). 

Há uma desproporcionalidade entre o estudo de recifes de corais no Atlântico Sudoeste 

(ASO) em relação ao mundo, de funções em nível organismo até ecossistêmico (Zweifler et al., 

2021) de forma que se torna difícil avaliar impactos futuros sem compreender o funcionamento 

ecossistêmico presente ou passado relativo às mudanças climáticas. Por exemplo, alguns recifes 

túrbidos da costa Brasileira não foram sequer mapeados até recentemente tanto em latitudes 

altas (Recife da Queimada Grande, 24S) quando em latitudes baixas (0S) abaixo da pluma do 

Rio Amazonas (Moura et al., 2016). 

Apesar deste descompasso, sabe-se que, desde os anos 70, estudos vem mostrando que 

os recifes do ASO são bem-sucedidos em condições túrbidas e construídos por poucas espécies 

de coral pétreo, relativamente resilientes à sedimentação (Leão et al., 2016). Além disso, 

evidências geológicas recentes mostraram que assim como outros recifes de zonas túrbidas 

(Perry et al., 2012), os recifes da ASO se desenvolveram em um estado natural de longo prazo 
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de transição de regime de turbidez durante o Holoceno Médio-Tardio. Este regime resultou na 

construção de recifes modernos por espécies tolerantes a sedimentação incluindo organismos 

bioconstrutores de carbonato não coralinos (Segal e Castro, 2011; Reis et al., 2016; Dechnik et 

al., 2019; Randi et al., submetido).  

 Até recentemente se acreditava que no complexo recifal de Abrolhos estariam situados 

os recifes de coral mais ao sul do Oceano Atlântico. No entanto, resultados obtidos 

recentemente em Pereira-Filho et al. (2019) descrevem a ocorrência de um recife coralíneo 

subtropical de profundidades de 15 a 20 m adjacente aos costões rochosos da Ilha da Queimada 

Grande (figura 1), na costa do estado de São Paulo, aproximadamente há 500 km ao sul dos 

recifes de Abrolhos. 

 Apesar de recifes túrbidos serem considerados altamente resilientes a mudanças 

ambientais e possivelmente tendo papel como “último refúgio” de organismos recifais (e.g., 

Banha et al., 2020; Mies et al., 2020), esta hipótese não foi ainda totalmente compreendida, 

havendo também evidências de que estão altamente ameaçados pelas mudanças climáticas 

(Duarte et al., 2020). Neste sentido, recifes túrbidos de altas latitudes são excelentes modelos 

de estudo dado sua ocorrência nos limites de distribuição geográfica além das condições 

marginais de sedimentação, sendo importantes para sustentar hipóteses relacionadas a 

resiliência e estado de conservação deste recifes (Zweifler et al. 2021), especialmente 

considerando variações pretéritas durante o Quaternário Tardio olhando para proxies 

(indicadores paleoambientais), quando ocorreram mudanças climáticas anteriores aos impactos 

antropogênicos desde a última glaciação. 

Em escalas de tempo geológico, depósitos de carbonato biogênico são formados quando 

o crescimento coralino e de outros bioconstrutores de CaCO3 resultam em uma acumulação de 

sedimento excedendo a sedimentação marinha a redor. A estrutura carbonática serve como 

armadilha de sedimento coalescidos ao longo do tempo (Pereira-Filho et al., 2014), sendo um 

importante arquivo paleoambiental e paleoclimático de registro de ambientes influenciados por 

correntes marinhas. A associação do uso dos esqueletos calcários junto com a acumulação 

sedimentar pode ser interessante pois há tanto o arquivamento de variações ambientais de 

crescimento coralino quanto de períodos em que os corais estão ausentes.  

Neste trabalho destacamos além de técnicas tradicionais de sedimentologia (análise 

granulométrica e teor de carbonato) e de estudo de crescimento coralino (datação por 

radiocarbono, densitometria de esqueletos para mensurar bandas de crescimento anual), 

técnicas inéditas para este ambiente: sensibilidade LOE para avaliar variações de fontes 

sedimentares e datação LOE para obtenção de idade de soterramento do sedimento. 

 



18 
 

     

Figura 1 - Localização do recife de corais da Ilha da Queimada Grande (IQG). Ilha da Queimada 

Grande (área emersa em preto), arredores de recifes rochosos (área listrada), localização do 

recife (área amarela) e posição associada do banco de rodolitos (rosa) a oeste da ilha (arquivo 

pessoal: Me. Willians Niz) 

  

A sensibilidade da luminescência opticamente estimulada (sensibilidade LOE) tem sido 

usada como ferramenta eficiente de estudo variação de proveniência sedimentar (Gray et al., 

2019). A luminescência é o sinal de luz emitido por cargas de elétrons presas em defeitos na 

estrutura cristalina de minerais expostos a radiação ionizante e em sequência liberados para 

recombinação quando há estímulo luminoso no espectro visível (LOE). A sensibilidade LOE é 

definida como a intensidade de luz emitida por unidade de massa por unidade de dose radioativa 

(contagem de fótons Gy-1.mg-1) (Sawakuchi et al., 2020). Medidas deste parâmetros vem sendo 

aplicadas para compreender paleo-desenvolvimento de ambientes costeiros (como Sawakuchi 

et al., 2012) e precipitação continental em sedimentos marinhos (Mendes et al., 2019). Para 

ambientes recifais rasos e costeiros esta técnica ainda foi utilizada pela primeira vez em Pereira-

Filho et al., (2021) (figura 2). 
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Figura 2 – Testemunho obtido no recife de coral da Ilha da Queimada Grande, litoral paulista. 

A) Dr. G. Pereira-Filho extraindo um testemunho da crista recifal; B) Local após a obtenção do 

testemunho (arquivo pessoal: Guilherme H. Pereira Filho).   

   

A datação por LOE permitem estabelecer a idade de soterramento em grãos de quartzo, 

através do protocolo SAR (Single Aliquot Regenerative dose) (Wintle and Murray, 2000). O 

sedimento no recife se intercala com a estrutura recifal, sendo, portanto, necessário para 

localizar as interpretações ambientais no tempo. Com estas análises sedimentológicas 

associadas ao conhecimento da ecologia dos corais podemos ter conhecimento dos fatores que 

modelaram o crescimento deste recife recém-descoberto.  

Aqui utilizamos dados de testemunho recifal para explorar a cronologia e natureza da 

construção recifal do recife de corais mais austral do Atlântico (Pereira-Filho et al., 2019), o 

RQG. Apresentamos dados de datação e crescimento coralino para construção do modelo de 

desenvolvimento do recife e exploramos características sedimentares como proxies de 

mudanças ambientais: granulometria, fração carbonática, fração orgânica, sensibilidade e 

datação LOE, relacionando com proxies de paleocorrentes, mudança de nível do mar e 

instabilidade climática.  

Nossos dados apresentam uma reconstituição paleoambiental com base em indicadores 

sedimentares e tafonômicos da estrutura recifal do Recife da Queimada Grande, descrevendo a 

composição da estrutura recifal em quatro fases (desenvolvimento inicial, hiato, segundo 

desenvolvimento e senescência), além de indicar o papel da Confluência Brasil-Malvinas 

(CBM) e da instabilidade climática na transição de fases de crescimento e hiato do recife.  

 

Área de estudo e hipótese climática 

 

No Atlântico Sudoeste (ASO), recifes modernos ocorrem desde o sul da foz do Rio 

Amazonas até 24ºS (Moura et al., 2016; Pereira-Filho et al., 2019) e são construídos por algas 

coralinas, briozoários e por uma fauna coralina escassa (~23 espécies de corais pétreos e cinco 
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espécies de hidrocorais) dominados por espécies massivas e incrustantes (como Mussismilia 

spp, Montastrea cavernosa, Siderastrea spp. e Madracis decactis), muitas destas endêmicas 

(Leão et al., 2016; Pereira-Filho et al., 2019). Recifes de corais também ocorrem em áreas 

subtropicais do Atlântico Norte (como Florida, Bermuda, Bahamas; Toth et al., 2018), no 

entanto, apenas um recife de corais subtropical é conhecido no ASO, o recife da Queimada 

Grande (RQG) (figura 1). 

 

 
Figura 3. Esquema em perfil mostrando a localização dos testemunhos em relação à ilha da 

Queimada Grande e à profundidade. Idades de cada fase expressas em cal ka AP (BP). 

Adaptado de Pereira-Filho et al., 2021. 

 

 

Diferente de recifes tropicais no Atlântico, com sua estrutura montada por uma 

diversidade de corais, algas coralinas e briozoários, a estrutura recifal do RQG foi construída 

apenas por uma espécie generalista, Madracis decactis (Pereira-Filho et al., 2019). Também 

pode-se destacar que apesar deste local possuir atualmente baixa diversidade viva de corais 

pétreos (apenas duas espécies: M. decactis e Mussismilia hispida) e sua cobertura coralina ser 

comparável com recifes tropicais do ASO, no RQG não há evidências desta cobertura sustentar 

acreção/acumulação recifal moderna (Pereira-Filho et al., 2019). 

O RQG ocupa cerca de 320.000 m² entre 10 e 20 m de profundidade (figura 3), formando 

um platô em forma de franja associado ao costão rochoso submerso (~10-20 m de profundidade) 

a oeste da Ilha da Queimada Grande. A ilha deriva da erosão regressiva da escarpa Serra do 

Mar, que compreende rochas ígneas e metamórficas do cinturão móvel da Ribeira (granito, 
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granulito, migmatito e gnaisse) há ~750-450 Ma Antes do Presente (AP) (de Almeira et al., 

1973). Os habitats marinhos da Ilha da Queimada Grande estão sob influência de maré 

semidiurna (~1 m de amplitude durante mudanças de maré na primavera) e fortemente 

influenciadas pela Água Central do Atlântico Sul e da Zona de Confluência Intertropical 

(SACZ), com temperaturas de superfície do mar variando entre 18 e 28ºC (Bio-ORACLE, 

https://www.bio-oracle.org/). Três zonas morfológicas paleo-recifais podem ser distinguidas 

pela estrutura recifal.  

Apesar da profundidade e condições de navegabilidade serem desafios para a 

recuperação dos testemunhos, foi amostrado um testemunho por zona morfológica para avaliar 

a estrutura interna do recife, sua idade e evolução. Além disso, num segundo momento, foi 

avaliado o potencial de características sedimentares e de crescimento coralino como indicadores 

de mudanças paleoambientais, em específico atribuindo mudanças nas fontes sedimentares. As 

zonas morfológicas são referidas por fins descritivos como recife proximal, recife médio e 

recife distal. A maioria das colônias de corais foram preservadas em posição de vida (estrutura 

ramificada de forma cilíndrica dispostas verticalmente e preenchidas por sedimento, figura 2) 

sem sinal de fossilização. 

Existe uma acoplamento de extrema importância entre duas principais forçantes 

climatológica: a migração sul da Zona de Convergência Intertropical (ITCZ) e o 

enfraquecimento dos Ventos do Sudoeste (SWW ou Westerlies) (Mariani et al., 2017). Este 

fenômeno é um importante regulador de temperatura e pluviosidade, de forma que possui 

influência na zona costeira brasileira ao aumentar a vazante de rios e no transporte sedimentar 

terrígeno. A BMC é uma das forçantes oceanográficas mais energéticas do Atlântico e está 

diretamente relacionada a dispersão de água doce, sedimento e nutrientes oriundos da Pluma 

do Rio da Prata (Peterson e Stramma, 1991; Brandini et al., 2000; Gu et al., 2019). Atualmente, 

a corrente do Brasil converge com a Corrente das Malvinas em ~38ºS e há influência da Pluma 

do Rio da Prata em sedimentos marinhos a ~25ºS (Gyllencreutz et al., 2010, Figura 3). 

Atribuímos como relevante três tipos de fontes terrígenas que atingem o recife: i) fonte 

proximal, de rios da bacia hidrográfica da Baixada Santista, Ribeira de Iguape e Litoral Norte 

do Estado de São Paulo, ii) fonte proximal offshore: material de ressuspensão vindo da borda 

da plataforma continental, iii) fonte distal costeira: a bacia com maior potencial de transporte 

longo é a da bacia do rio da Prata (a pluma do Prata já foi atribuída como presente em 

sedimentos de latitudes próximas a do recife em Gyllencreutz et al., 2010). 

  

about:blank
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram coletadas amostras por meio de testemunhos (150 cm de altura por 10cm de 

diâmetro) fixados com marretas e retirados manualmente, com recuperação de 100%. Cerca de 

130 cm de profundidade foram coletados por testemunho, limitada por questões de segurança 

devido a coleta manual utilizando mergulho autônomo com cilindro a 15m de profundidade, ao 

longo de um transecto recortando o recife, incluindo amostras do recife proximal, recife médio 

e recife distal (14, 13 e 15 m de profundidade, respectivamente; figura 3) 

 Os testemunhos foram abertos em laboratório sob luz vermelha. Para as datações 

por 14C e LOE, subamostras de esqueletos coralinos e sedimento (n = 15 para 14C e n = 9 para 

LOE) foram coletadas em intervalos de 30 cm desde o topo de cada testemunho, separadas, 

etiquetadas e manipuladas sob luz vermelha (necessária para datação LOE). 

Para o registro fotográfico e descrição das feições do testemunho a partir de análises de 

características do sedimento e de crescimento coralino, subamostras foram coletadas em 

intervalos de 4 cm desde o topo do testemunho (n = 72 para sedimento, n = 67 para esqueleto 

coralino) separadas, etiquetadas e tratadas conforme o tipo de dado obtido. 

 

2.1 Métodos de datação 

 

2.1.1. Radiocarbono (14C) 

 

A datação por radiocarbono foi feita em amostras de coral em excelente condições 

tafonômicas (menos de 20% de bioerosão e/ou infiltração, c.f. Toth et al., 2018). Todas as 

amostras foram pré-tratadas com HCl para evitar contaminação superficial e então lavadas, 

secas e reagidas a vácuo com ácido fosfórico 100%, liberando dióxido de carbono, que foi então 

purificado criogenicamente e reduzido a grafite (Vogel et al., 1984). As proporções de grafite 

14C/13C foram medidas utilizando um espectrômetro de massa (AMS) CAIS 0.5 MeV no Center 

for Applied Isotope Studies (Universidade da Geórgia). Proporções de 14C/13C foram corrigidas 

utilizando o material de referência internacional NBS SEM 4990 (Ácido Oxálico I) e para 

fracionamento isotópico do carbono baseado em valores de δ13C (expressos em ‰ relativo à 

referência internacional V-PDB) medido em alíquotas separadas utilizando um espectrômetro 

de massas isotópicas (IRMS; precisão analítica <0,1‰). Datas não calibradas são apresentadas 

em idades de radiocarbono antes de 1950 (anos AD), utilizando a meia vida de 14C de 5,568 
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mil anos (ka). Os erros associados são citados como desvio padrão de dois-sigma e reflete tanto 

erros estatísticos e instrumentais.  

A calibração das datações de radiocarbono foram feitas utilizando o software CALIB 

versão 8,20 e a curva de calibração Marine20 (http://calib.org, acessada 2021-01-10). 

Utilizamos os 10 pontos próximos ΔR - 99 ± 103.0 como melhor estimativa de variância no 

efeito de reservatório marinho local. A probabilidade mediana da idade é fornecida como 

melhor estimativa de idade calibrada. Uma das datações foi obtida de matéria orgânica do 

sedimento, neste caso, foi utilizada a curva de calibração IntCal20.  

 

2.1.2. Luminescência Oticamente Estimulada 

 

 A datação LOE foi feita no Laboratório de Luminescência e Espectrometria 

Gama (LEGaL) do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Amostras de pelo 

menos 40g de sedimento foram coletadas da matriz recifal utilizando uma pequena colher. Os 

grãos de quartzo recuperados destas amostras de sedimento foram utilizados para a datação 

LOE. As amostras foram coletadas dos mesmos pontos que as amostras de coral e o quartzo 

concentrado foi preparado seguindo padrões descritos em Aitken (1998). A fração de tamanho 

de grão 180–250 μm foi obtida com peneiramento úmido, seguido de tratamento com 27% H2O2 

e 10% HCl para remoção de matéria orgânica e carbonatos, respectivamente. 

Subsequentemente, as amostras foram tratadas com 48-51% HF por 40 minutos para remover 

feldspato e crostas exteriores de grãos de quartzo dosadas por partículas alfa. Devido à pequena 

quantidade de material após este tratamento químico, foi decidido não separar o quartzo de 

minerais pesados (a ausência de feldspato foi testada com luz infravermelha), dado que o sinal 

de minerais pesados é geralmente uma ordem de magnitude menor que o do quartzo 

(Krbetschek et al., 1997; Del Rio et al., 2019). 

O método de datação LOE utilizado foi o protocolo de dose regenerativa de alíquota 

única (SAR) (Murray e Wintle, 2000; Wintle e Murray, 2006) para alíquotas de quartzo. 

Medidas de luminescência foram feitas em um leitor Lexsyg Smart TL/OSL equipado com 

LEDs azul e infravermelho, filtros Hoya de detecção de luz na faixa de UV e fonte de radiação 

beta (90Sr/90Y) com taxa de dose de 0,116 Gy s-1 para discos de aço. Os testes de recuperação 

de dose foram feitos em alíquotas fotoesvaziadas por 3 h sobre simulador de luz solar. Os testes 

foram feitos em temperatura de preaquecimento de 220 ºC fornecendo dose de 5 Gy. A taxa de 

fornecimento obtida dos testes de recuperação foi de 0,91. A dose equivalente para cada amostra 

foi determinada utilizando pelo menos 5 alíquotas de quartzo. Ajuste exponencial da dose-

resposta foi feito apenas quando a taxa de reciclagem foi entre 0,9 e 1,1 com recuperação <5% 
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e contaminação por feldspato negligenciável. A contaminação de feldspato em cada alíquota 

foi avaliada repetindo a primeira dose regenerativa e utilizando estímulo infravermelho a 60ºC 

antes da estimulação em luz azul. Alíquotas foram rejeitadas quando o sinal de luminescência 

infravermelha estimulada foi detectado ou quando o sinal LOE foi perdido seguido da 

estimulação com infravermelho. A dose equivalente foi determinada utilizando o modelo de 

idade central (Galbraith et al., 1999) aceitando pelo menos cinco alíquotas por amostra. 

Para o cálculo das taxas de doses, as atividades médias específicas (Bq kg-1) de 238U, 

232Th, e 40K foram avaliadas por espectrometria de raios gama utilizando um detector de alta 

pureza de germânio (HPGe) com resolução de energia de 2,1 KeV e eficácia relativa de 55%, 

protegido por uma proteção de background ultrabaixo. As amostras foram mantidas em 

embalagens plásticas seladas por pelo menos 28 dias para equilíbrio do radônio antes da 

espectrometria de raios gama. Os fatores de conversão fornecidos por Guerin et al., (2011) 

foram utilizados para cálculo de taxas de doses beta e gama. As taxas de dose cósmica foram 

avaliadas considerando as profundidades, altitude, longitude e latitude das amostras (Prescott e 

Stephan, 1982). A umidade foi considerada como saturação máxima de água (peso úmido/peso 

seco) para cada amostra, saturando as amostras usadas para dose calculada. As idades LOE 

foram calculadas dividindo o valor da dose equivalente pelo valor de taxa da dose (tabela 1). 

 

2.1.3. Interpolação dos dados 

 

As subamostras de sedimentos e fragmentos coralinos foram ajustadas temporalmente 

utilizando as datações LOE (para sedimento) e 14C para os corais. A fim de construir modelos 

de idade com maior possibilidade analítica, adicionamos idades aproximadas para as amostras 

de distâncias do topo diferente das medidas nas datações utilizando uma interpolação entre os 

intervalos de datação calculado a partir da linearização da distância espacial e temporal entre 

os pontos. Para as análises temporais também retiramos dados fora destes intervalos de datação.  

 

2.2. Caracterização dos sedimentos 

 

 Das subamostras obtidas (n = 72, cerca de 15-10 ml coletado por amostra), 

metade do sedimento pós-tratamento químico foi quarteado para amostras de sensibilidade LOE 

e metade foi destinada para granulometria.  
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2.2.1. Quantificação de teor de carbonato e matéria orgânica 

 

O tratamento químico das amostras de sedimento necessário como etapa prévia à 

sensibilidade LOE foi utilizado para obtenção de teores de carbonato e matéria orgânica e 

processado no Laboratório Multiusuário do Instituto do Mar, Universidade Federal de São 

Paulo. Para prevenir que cascalhos grossos ou grandes fragmentos influenciassem no 

procedimento, foi feito um peneiramento retirando frações > 0.5mm das amostras. Além disso, 

para selecionar sedimentos terrígenos foi feita uma digestão química seriada seguindo as etapas 

a seguir: i) secagem em forno a 60ºC por pelo menos 48 h; ii) tratamento com HCl 3,5% por 

pelo menos 24h para eliminar carbonatos; iii) lavagem em água ultrapura, centrifugação, 

remoção de água e secagem em forno a 60ºC; iv) tratamento com H2O2 a 30% por pelo menos 

24h para remoção de matéria orgânica; v) lavagem, centrifugação e secagem. O teor de matéria 

orgânica e carbonato foi obtido pela massa seca de amostras de sensibilidade medido com 

balança analítica de alta precisão (± 0.0001g) antes de cada etapa do processo, permitindo 

cálculo de perda percentual. 

 

2.2.2. Granulometria 

 

 Análises granulométricas foram feitas após tratamento químico utilizando o 

granulômetro à laser Malvern Mastersizer 2000, acoplado com uma unidade de dispersão Hydro 

2000MU com água destilada utilizada como meio de dispersão associado a um aparato 

ultrassônico. Parâmetros estatísticos descritivos foram calculados de acordo com o método de 

momento de Pearson. As frações de tamanho foram obtidas em intervalos de 0,125 phi 

(Wentworth, 1922). Dado a dominância das frações de tamanho silte e areias fina em todas as 

amostras, a razão (silte + areia fina)/silte foi calculada para avaliar a variação destas frações 

sem autocorrelação. 

 

2.2.3. Sensibilidade LOE  

 

Após pré-tratamento, as amostras foram homogeneizadas em álcool 90% e três alíquotas 

foram montadas por amostra utilizando uma pipeta e coletando duas gotas da mistura com 

sedimento depositados em discos de aço, formando uma película sobre a superfície após 

evaporação do álcool ao aquecer a amostra e a 60ºC em placa de aquecimento. As medidas de 

luminescência foram performadas em leitor Lexsyg Smart TL/OSL equipado com LEDs azul e 

infravermelho, filtros Hoya de detecção de luz na faixa de UV e fonte de radiação beta (90Sr/90Y) 
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com taxa de dose de 0,116 Gy s-1 para discos de aço. O protocolo de medida foi adaptado de 

Mendes et al., (2019) para medir a sensibilidade LOE (intensidade de luz emitida por unidade 

de massa por unidade de dose de radiação) relacionado a grãos de quartzo e feldspato de 

alíquotas poliminerais.  

A tabela xx mostra o protocolo usado para obtenção da luminescência. Nos referimos a LOE 

como emissão de luz quando alíquotas de poliminerais são estimuladas com luz azul. 

Luminescência estimulada por infravermelho (IRSL) a 125 ºC foi usada antes de cada medida 

LOE para minimizar a contribuição do sinal do feldspato sobre o sinal de LOE do quartzo 

(Wallinga et al., 2002). Este procedimento permite a medição de sinais dominados por quartzo 

em alíquotas poliminerálicas (Sawakuchi et al., 2018). A integral do primeiro Segundo da curva 

de decaimento da LOE normalizada pelo tempo total da LOE (-100 s) foi usada para representar 

o sinal dominado de componente rápida do quartzo (Jain et al., 2003). As três alíquotas foram 

feitas para obter um valor de desvio padrão usado para avaliar a variabilidade entre as alíquotas 

de cada amostra. A razão IRSL/LOE foi calculada para medir a concentração de feldspato em 

relação ao quartzo (Duller, 2003; Sawakuchi et al., 2018). O sinal IRSL foi calculado pela 

integral do primeiro segundo de emissão de luz considerando os últimos dez segundos como 

background.  

 

Tabela 1. Protocolo utilizado para medir sensibilidade LOE, TL 110ºC  

(Termoluminescência) e razão IRSL/OSL 

 

Etapas Procedimento 

1 Estímulo IR por 100 s a 125ºC 

2 Estímulo de luz azul por 100 s a 125ºC 

3 Dose de 30 Gy 

4 Estímulo IR por 100 s a 50 ºC 

5 Estímulo de luz azul por 100 s a 125 ºC 

6 Estímulo de luz azul por 100 s a 125 ºC 

Abreviaões: IRSL, luminescência estimulada por infravermelho; TL: termoluminescência; IR: 

infravermelho 

 

2.3. Densitometria dos esqueletos coralinos 

 

Para descrição das feições do testemunho a partir de análises de crescimento coralino, 

subamostras foram coletadas em intervalos de 4 cm desde o topo do testemunho (n = 67 para 

esqueleto coralino) separadas, etiquetadas e preparadas para análise. Os fragmentos de 

esqueletos coralinos também foram selecionados por apresentar excelentes condições 

tafonômicas. As amostras foram lixadas e polidas até a obtenção de uma lâmina em corte sagital 

de 5 mm de espessura. Após isso, imagens de densitometria foram geradas sob raio-x em 
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equipamento Prevtech Vet-300 a 10 mA/s, 50kV expostos a 1m de distância. As imagens 

geradas foram tratadas utilizando o software Coral XDS software (Helmle et al., 2000), para 

obtenção de crescimento anual médio por peça analisada caso houvesse detecção de bandas de 

crescimento anual.  

Para que esqueletos de coral do recife proximal fossem comparados temporalmente com 

outros proxies, foi utilizado uma interpolação com base nas datações de radiocarbono. Para 

comparações de crescimento coralino no recife, utilizamos análises de variância paramétrica 

(ANOVA) e estatística descritiva utilizando o software gratuito JASP (JASP Team, 2020). 
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3. RESULTADOS 

 

As análises dos testemunhos das zonas do recife indicam que o RQG foi construído 

inteiramente por uma única espécie de coral pétreo, Madracis decactis, em forma ramificada e 

cilíndrica. A estrutura coralina (resumo na figura 3) observada foi formada durante o 

Nortegripiano e o Megalaiano (Holoceno Médio-Tardio) por unidades compostas por 

esqueletos coralinos preservados (in-place) ou fragmentados com sedimentos carbonático e 

terrígeno   preenchendo os espaços entre os corais, separados por uma unidade não-acresciva 

definida por sedimentos depositados sem estrutura coralina (contendo ou não detritos calcários 

de serpulideos).  

3.1 Métodos de datação 

 

As datações de radiocarbono mostram claramente que a estrutura recifal é relicta (figura 

4) e apesar da amostragem não ter capturado a fase inicial do recife, sabemos que o recife estava 

em fase de acreção desde pelo menos 6,0 cal ka AP. As datações LOE mostram que a 

acumulação de sedimento ocorreu após a estruturação do recife pelos corais nos testemunhos 

do Recife Proximal e Médio, o que é parcialmente observado no Recife Distal. 

 

3.1.1. Radiocarbono (14C) 

 

Os testemunhos das zonas recifais proximal e média demonstram duas fases distintas de 

acreção recifal desde ~ 6,0 cal ka AP: a mais antiga de 5,749 e 5,677 cal ka AP e a segunda 

entre 2,380 e 2,586 cal ka AP, separados por um estágio não deposicional (hiato). As idades 

apresentadas são baseadas na melhor estimativa de datação por 14C por probabilidade mediana 

utilizando esqueletos coralinos (os dados completos estão apresentados na tabela 2 e figura 3 e 

4)..  

No testemunho do recife proximal as idades variaram de 5,749 (fundo do testemunho) 

até 2,533 cal ka AP (topo do testemunho), mas sem evidência de acumulação entre ~5,677 a 

2,501 cal ka AP. Na altura de 60 cm do topo, durante a fase inicial de acreção, onde também 

identificamos o pico de matéria orgânica (ver sessão 3.2.1), fizemos uma datação extra do 

sedimento, datado em 4,730 cal. ka AP e a amostra mostrou assinatura de origem terrígena. O 

intervalo de tempo do hiato é representado por sedimentos condensados sem material coralino 

por aproximadamente ~15 cm em espessura (figura 4). 

No testemunho do recife médio, as idades variaram de 5,556 (base) até 2,489 cal ka AP 

(topo, tabela 2). Não houve presença de corais entre as marcas de ~40 - 80 cm (distância do 
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topo) e novamente neste intervalo deposicional indicamos ausência de acumulação de estrutura 

recifal entre 5,5 e 2,5 cal ka AP (figura 4). O único material datável por radiocarbono neste 

hiato foram tubos de serpulideos (poliquetas sésseis), que retornaram idade de ~3,3 cal ka AP. 

 O testemunho da zona distal do recife (figura 4) também continha esqueletos coralinos 

preservados, mas todos datados após a fase de hiato identificada nos outros testemunhos, 

variando de 2,366 a 2,478 cal ka AP. Houve algumas inversões de idade sugeridas pelo ajuste 

de calibração, mas considerando o erro associado as idades esta sobreposição não é 

significativa, podendo ser indicativo de mistura entre esqueletos preservados e clastos de coral 

transportados de zonas mais rasas. 

 

Tabela 2. Idades de radiocarbono e valores de δ13’C e δ18O. Calibração das idades ajustada com o software 

CALIB (v.8.20) e a curva de calibração Marine20 (http://calib.org). Utilizamos os dez pontos próximos ΔR -

99±103 como melhor estimativa do efeito reservatório marinho local e referindo a amplitude de calibração 2 

sigma. A probabilidade mediana da idade é usada como a melhor estimativa de idade calibrada. 

 

Datações por radiocarbono               

Testemunho Código Material 

Distância 

do topo 

(cm) 

δ¹³C‰ δ18O‰ 
14C mil anos 

AP 

mil anos 

cal AP 

Probabilidade 

mediana 

Recife  UGAMS35182 Coral Topo -1.23 -2.15 2.840(±0.020) 
2.247-

2.805 
2.533 

Proximal UGAMS35183 Coral 30 -1.40 -1.75 2.810(±0.020) 
2.198-

2.759 
2.501 

 UGAMS35184 Coral 60 -1.27 -1.49 5.390(±0.025) 
5.412-

5.940 
5.677 

 UGAMS 

39087a 
Sedimento 60 -24.14 - 4.210(±0.025) 

4.576-

4.859 
4.730a 

 UGAMS35185 Coral 90 -1.45 -2.10 5.430(±0.025) 
5.458-

5.982 
5.719 

 UGAMS35186 Coral 120 -1.22 -1.74 5.460(±0.020) 
5.475-

6.004 
5.749 

Recife 

Médio 
UGAMS35177 Coral Topo -1.12 -1.6 2.800(±0.020) 

2.188-

2.749 
2.489 

 UGAMS35178 Coral 30 -1.34 -1.96 2.890(±0.020) 
2.307-

2.857 
2.586 

 UGAMS35179b Serpulideo 60 2.09 0.15 3.530(±0.020) 
3.069-

3.666 
3.367b 

 UGAMS35180 Coral 90 -1.51 -1.56 5.220(±0.020) 
5.223-

5.765 
5.491 

 UGAMS35181 Coral 100 -1.18 -1.67 5.280(±0.020) 
5.301-

5.837 
5.556 

Recife 

Distal 
UGAMS35187 Coral Topo -2.26 -1.30 2.710(±0.020) 

2.089-

2.691 
2.380 

 UGAMS35188 Coral 30 -1.19 -1.85 2.700(±0.020) 
2.074-

2.683 
2.366 

 UGAMS35189 Coral 60 -1.79 -1.40 2.750(±0.020) 
2.137-

2.715 
2.431 

 UGAMS35190 Coral 90 -1.00 -1.27 2.790(±0.020) 
2.178-

2.742 
2.478 
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3.1.2. Luminescência Oticamente Estimulada 

 

O testemunho da zona proximal demonstra que nas duas fases de acreção recifal a idade 

de soterramento do sedimento ocorreu mais de 1200 anos após a datação por radiocarbono na 

fase inicial de crescimento, retornando soterramento de 4,432 ± ,878 ka atrás a 90 cm do topo 

(1,287 ka de diferença), 3,602 ± 0,388 ka atrás a 60 cm do topo (2,075 ka de diferença da 

datação coralina e há 1,128 ka após a datação por 14C do próprio sedimento, com valor de δ13C 

= 24,14‰ sugerindo origem continental de plantas C3) e a 30 cm, pós-hiato, há 0,165 ± 0,012 

ka atrás (dados completos disponíveis na tabela 3 e figura 3) . 

Das amostras do testemunho do recife médio, apenas a de 60 cm retornou um sinal de 

luminescência suficiente para datação, ocorrendo 2,931± 0,299 ka atrás, 0,436 anos depois da 

datação registrada na mesma altura, composta por serpulídeos já durante o durante o hiato de 

acreção recifal. 

A zona distal do recife, envolvendo apenas a segunda fase de crescimento, apresenta 

uma inversão do padrão de crescimento coralino anterior ao aprisionamento do sedimento a 90 

cm do topo, retornando datação de 2,674± 0,229 ka atrás (em comparação, a datação coralina 

foi de 2,478 cal ka AP). Esta inversão, todavia, se encontra dentro do intervalo de confiança 

das datações considerando os erros associados. A 60 cm do topo, obtivemos idade de 2,189± 

0,185 ka atrás, (0,242 ka após a datação coralina) e, por fim, na altura de 30 cm obtivemos idade 

de 2,472± 0,514 ka atrás (0,106 ka de diferença). 

 

Tabela 3. Resultado das análises de idade por Luminescência Opticamente Estimulada obtidos 

de sedimentos no Recife da Queimada Grande. PR – Recife Proximal, MR – Recife Médio, DR 

– Recife Distal 

Amostras 
Alíquotas 

aceitas 

Dose 

Equivalente 

(Gy) 

Dispersão 

(%) 

K 

(%) 

238U 

(ppm) 

232Th 

(ppm) 

 Dose 

Cósmica 

(Gy.ky-1) 

Dose 

total 
Idade (ka) 

PR(30cm) 7/10 0.09 31 0.36 0.619 2.854 0.0744 0.546 0.165 ± .012 

PR(60cm) 19/25 1.78 26.4 0.31 0.618 3.463 0.0744 0.494 3.602 ± .388 

PR(90cm) 5/5 2.69 41 0.46 0.370 3.261 0.0744 0.607 4.432 ± .878 

MR(60cm) 13/15 1.54 18 0.40 0.594 2.497 0.0744 0.525 2.931± .299 

DR(30cm) 3/5 1.28 27.2 0.50 0.54 2.230 0.0744 0.518 2.472± .514 

DR(60cm) 20/26 1.59 9 0.72 1.043 2.526 0.0744 0.726 2.189± .185 

DR(90cm) 11/12 1.54 13.5 0.50 0.61 1.970 0.0744 0.576 2.674± .229 

 

 

 

 UGAMS35191 Coral 100 -1.73 -1.76 2.780(±0.020) 
2.167-

2.734 
2.467 

a Matéria orgânica obtida do sedimento (neste caso foi usado a curva de calibração IntCal20). 
b Amostra não coralina (ex: tubos de serpulídeos). 
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3.1.3. Interpolação dos dados 

 

O modelo de idade baseado na interpolação dos dados, a partir das datações LOE e seus 

erros associados estão apresentados na figura 5. Dado o caráter destrutivo do sinal da 

luminescência para datação e a quantidade limitada dentro de um testemunho, optamos por criar 

uma cronologia apenas para o testemunho da zona proximal do recife, que será utilizado como 

base temporal para as análises de sensibilidade LOE e matéria orgânica.  
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Figura 4. Posição estratigráfica e datações de radiocarbono calibradas (AMS) [anos antes do 

presente = AP] de amostras de esqueleto de coral (exceto a 60 cm do recife médio onde tubos 

de poliquetas serpulideos foram datados) e idades LOE obtidas do sedimento (mil ano atrás). 

Eixo vertical indica a profundidade dentro do testemunho (distância do topo). Modificado de 

Pereira-Filho (et al., 2021). 

 

 

 

Figura 5. Interpolação de pontos para construção de modelo de idade. Pontos pretos = 

datações LOE e seus erros associados e posição de amostra coletada dentro do testemunho 

(distância do topo). Pontos brancos = pontos amostrais interpolado. Cinza = sedimentação 

baseada na diferença de idade entre os pontos e distância entre os pontos.  

 

3.2. Caracterização dos sedimentos 

 

A descrição dos parâmetros sedimentares: teor carbonático, teor orgânico, 

granulometria média (com e sem pelíticos), fração arenosa e fração silte (expressa com o índice 

(Silte+areia fina) / Silte) são apresentados na figura 6 em relação à distância do topo dos 

testemunhos para cada zona recifal e sem ajuste temporal. A sensibilidade LOE do testemunho 

da zona proximal será apresentada com pontos ajustados pela interpolação de idades na figura 

5 em conjunto com a variação da matéria orgânica. 

 

3.2.1. Granulometria, teor carbonático e matéria orgânica 

 

Na zona proximal, onde foram observadas as duas fases de crescimento e o hiato, a 

composição sedimentar foi majoritariamente carbonática, variando de 55 a 75%, e com teores 

orgânicos variando de 1 a 5%, com um pico de matéria orgânica (e um decréscimo de 

carbonatos) na distância de 60cm, onde indicamos uma possível fonte de transporte de matéria 

orgânico distante, com sedimentos depositados cerca de 3,6 ka anos atrás e transportados por 

~1,2 ka. 
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Sedimentos do recife médio foram compostos majoritariamente por carbonatos, 

variando de 50 a 80% e com matéria orgânica de 1 a 8%. A 40 cm observamos altos percentuais 

de matéria orgânica coincidentes com redução de carbonatos (figura 6). As comparações entre 

idade LOE e radiocarbono (amostra de serpulídeos, pois à esta distância temos hiato de 

acreção), mostram altas taxas de sedimentação durante o hiato. 

Os sedimentos amostrados no recife proximal abrangem pouco mais de 100 anos de 

deposição em cerca de 1 m de profundidade, com três horizontes sedimentares identificáveis 

caracterizados por aumento de areia e queda de silte, podendo indicar interrupção deposicional 

ou ainda horizontes de eventos. O teor carbonático varia entre 45-60 %, enquanto o teor de 

matéria orgânica variou de 2,5% a 15%, também com concentrações maiores quando há menor 

teor de carbono (figura 6).  

 

3.2.3. Análise Temporal: sensibilidade LOE e matéria orgânica 

 

Apresentamos a sensibilidade LOE do recife proximal ajustada temporalmente através 

de datações LOE e interpolação dos pontos equidistantes (figura 5). Os dados indicam um 

período de instabilidade e alta variabilidade de fonte sedimentar entre ~4,500 e ~3,500 ka atrás 

(figura 11a). Apesar da possibilidade de inferência de mudanças de fontes sedimentares, a 

sensibilidade não foi consonante com mudanças da matéria orgânica durante todo o período 

analisado. Por outro lado, a ocorrência de um aumento brusco, seguido imediatamente por uma 

queda de sensibilidade LOE entre 3,500 e 2,300 ka atrás demonstra uma mudança evidente de 

fontes sedimentares depositadas no RQG. Esta mudança é corroborada pela matéria orgânica, 

que alcança 5% e cai para 1% de teor no sedimento durante o mesmo período (figura 11b) e 

seguido por mais uma mudança de fonte sedimentar cerca de ~1 ka atrás, também revelado por 

aumento da sensibilidade LOE e matéria orgânica (figura 11a e 11b).  

Nos últimos mil anos até o presente a sensibilidade LOE alcança valores similares aos 

registrados entre ~4,5 e 2,7 ka anos atrás, porém com uma estabilidade de fontes sedimentares 

marcada por valores menores de matéria orgânica e sem mudanças drásticas de sensibilidade. 

 

3.3. Densitometria dos esqueletos coralinos 

 

De 67 fragmentos de esqueletos de M. decactis, (27 do recife proximal, 16 do médio e 

24 do distal), foram detectadas bandas visíveis em apenas 29 amostras (13 do recife proximal, 

6 do médio e 10 do distal). Destes, 9 fragmentos cresceram durante a segunda fase de acreção 

recifal e 22 durante a fase inicial. Com 80 anos (banda clara seguida de uma banda escura, 



34 
 
figura 7) de crescimento amostrados, cada peça amostrada retornou em média 2,76 anos 

marcados (distribuição do crescimento em detalhes nas tabelas 6 e 7).  

 

 
Figura 6. Perfil vertical dos parâmetros de CaCO3, matéria orgânica e tamanho de grão do 

sedimento. Linha horizontal indica datação LOE (anos atrás) ou radiocarbono da matéria 
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orgânica do sedimento (cal anos AP). A) Recife Proximal, B) Recife Médio and C) Recife 

Distal. 

 

O crescimento médio considerando todas as amostras foi de 0,72 (±0.25) cm/ano, 

variando de 0,21 a 1,44 cm por ano. Para ver a partição da variabilidade entre as zonas do recife, 

ir à tabela 4. Não há evidencias (figura 7, tabelas 4 e 5) que a variabilidade de crescimento 

coralino seja explicada pela localidade entre as zonas (F(2,77) = 1.68; p=0.2) ou pela fase de 

crescimento (F(1,78)= 0.081; p=0.77). 

 

Tabela 4. Análise de Variância (ANOVA) testando se a variabilidade do crescimento anual de 

M. decactis é explicada pela zona recifal 

Cases  
Sum of 

Squares  
df  

Mean 

Square  
F  p  

zona   0.228   2   0.114   1.638   0.201  

Residuals   5.354   77   0.070        

Note.  Type III Sum of Squares  
 

 

 

Tabela 5. Análise de Variância (ANOVA) testando se a variabilidade do crescimento anual de 

M. decactis é explicada pela fase de crescimento. 

Cases  Sum of Squares  df  Mean Square  F  p  

fase   0.006   1   0.006   0.081   0.777   

Residuals   5.576   78   0.071         

Note.  Type III Sum of Squares  

 

Ajustando os fragmentos do recife proximal no tempo e utilizando as médias por peça, 

observamos que apesar dos testes estatísticos acima, durante a primeira fase de acreção houve 

um aparente ótimo de crescimento de 1,4 cm/ano em ~5,500 cal ka BP, seguido por uma queda 

de crescimento para 0,3 cm/ano, o que aparenta ser a taxa de crescimento mais baixa a contribuir 

para acreção recifal (figura 11). Durante o segundo ciclo, marcado por uma breve janela de 

oportunidade de desenvolvimento recifal, houve valores baixos, na faixa de ~0,5 cm/ano 

concomitantes com mudanças na sensibilidade LOE e na matéria orgânica. Após este período, 

M. decactis recuperou sua taxa de crescimento para aproximadamente 1 cm/ano até desaparecer 

do registro a partir de ~2,300 cal ka AP.  
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Figure 7. Gráfico de diagrama de caixa (boxplot) comparando o crescimento anual de Madracis 

decactis entre fases de crescimento e zona recifal. Cada ponto representa a média de 

crescimento por fragmento de esqueleto coralino. 

 

Tabela 6. Estatística descritiva de crescimento anual dos esqueletos de M. decactis particionado 

entre as zonas recifais. 
 Crescimento anual (cm) 

   dist  med  prox  

Válidos   15   22   43   

Média  0.720   0.633   0.758   

Desvio padrão   0.318   0.275   0.237   

Mínimo   0.277   0.212   0.286   

Máximo  1.376   1.250   1.438   
 

 

 

 

Tabela 7. Estatística descritiva de crescimento anual dos esqueletos de M. decactis particionado 

entre as fases de crescimento. Fase inicial até 5,600 cal ka AP; segunda fase = 2,700 – 2,300 

cal ka AP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fase inicial  Segunda Fase 

Validos   44  36  

Inválidos  0  0  

Média   0.709  0.726  

Desvio padrão  0.262  0.274  

Mínimo  0.212  0.286  

Máximo  1.376  1.438  
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Figura 8. Processo de análise para medir crescimento anual de M. decactis. A) Imagem de raio-

x de visão sagital do esqueleto coralino já com as bandas de crescimento destacadas pelo 

software Coral XDS (Helmle et al., 2000), B) Imagem do Coral XDS marcando as bandas de 

alta e baixa densidade para cálculo de extensão linear média por fragmento. 
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4. DISCUSSÃO 

 

A análise dos dados dos testemunhos do recife subtropical RGQ mostra claramente 

evidências de uma interrupção de acreção recifal durante o Holoceno Médio. Apesar de que 

não pudermos determinar quando a fase inicial de crescimento identificada de fato teve início 

ou se houveram outras fases anteriores à essa, nossos dados indicam claramente que o recife 

estava em estado acrescivo antes de 6,0 cal ka AP, quando o nível relativo do mar da região 

estava aumentando até atingir seu nível mais alto a ~5,5 cal ka AP (~4 m acima do presente; 

Angulo et al., 1999, 2006; Angulo et al., 2013; Toniolo et al., 2020). Todavia, a profundidade 

atual do recife e as datações dos corais indicam que a superfície do RQG nunca atingiu o nível 

do mar (figura 9). Assim, o aumento regional do nível do mar (SLR) não foi o principal fator 

influenciador do crescimento vertical da estrutura recifal em termos de dar espaço de coluna 

d’água para crescimento do recife, como reportado em recifes a norte do RQG (como recife de 

Anchieta e Abrolhos, 20ºS e 18ºS, respectivamente; Dechnik et al., 2019, Vasconcelos et al., 

2018; figura 10) e muitos outros recifes tropicais. 

 

Figura 9. Curva de nível relativa do mar do Holoceno para o ASO com base em Angulo et al. 

(1999, 2006, 2013) e Toniolo et al., 2020. As fases de crescimento recifal são representadas de 

acordo com as datações de corais por radiocarbono calibradas de Anchieta (verde), Abrolhos 

(marrom) e RQG (azul; 18ºS, 21ºS e 24ºS, respectivamente). Barras de erro correspondem a 

dois sigma desvios padrão da média de distribuição de probabilidade de idades de radiocarbono 

e refletem tanto erro associado estatístico quando instrumental. 

 

Nossos dados trazem evidências que apoiam a ideia de que a construção recifal em 

condições marginais é fortemente influenciado por mudanças regionais climáticas e 

oceanográficas. Estas mudanças impactam o tempo e a longevidade do desenvolvimento recifal, 
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com o crescimento ligando (turn-on) ou desligando (turn-off) conforme as condições se tornam 

favoráveis ou desfavoráveis. No caso do RQG, com base nas datações por radiocarbono dos 

corais, descrevemos quatro episódios distintos de desenvolvimento e interrupção: i) fase inicial 

de acreção recifal até ~5,5 cal ka AP; ii) fase de hiato entre ~5,500 e ~2,500 cal ka AP; iii) 

segunda fase acumulação vertical no recife entre ~2,600 e 2,400 cal ka AP; e, iv) período pós- 

~2,300 ka cal AP em que o recife entrou em senescência até os dias de hoje. Curiosamente, as 

fases de crescimento durante o Holoceno Médio e Tardio aqui descritos também foram 

reportadas para outras regiões como no Pacífico Sul (Woodroffe et al., 2010; Perry and 

Smithers, 2011), o Pacífico Noroeste (Hamanaka et al., 2012), costa oeste do Panamá (Toth et 

al., 2012), e no ASO tropical (Dechnik et al., 2019). 

Com a investigação de sedimentos aprisionados na estrutura recifal, apresentamos novos 

indicadores de condições paleoambientais em que o recife mais austral do Atlântico foi 

formado. Os dados de sensibilidade LOE foram de fato uma ferramenta eficiente em detectar 

mudanças no ambiente durante o Holoceno Médio-Tardio. Como o sedimento se acumula 

apenas após o crescimento coralino, nossa amostragem não recuperou sedimentos depositados 

anteriores a ~4,5 ka atrás, referentes a fase inicial de crescimento do RQG. Apesar de não 

termos disponível proxies locais deste período, a taxa de crescimento coralino em ~5,7 cal ka 

AP de M. decactis se mostrou tão alta quanto a maioria dos crescimentos registrados para esta 

espécie nos dias de hoje (~1,0 cm/ano). Após este ápice, o crescimento caiu bruscamente até 

desaparecer do registro por milênios em ~5,5 cal ka AP (Figura 11c). 

A primeira fase de acreção recifal parece estar associada com a conexão entre o 

enfraquecimento dos Westerlies e a posição da BMC durante o Holoceno (Voigt et al., 2015). 

De 8,7 a 5,5 cal ka AP, a posição do BMC migrou de sua posição mais a norte durante o 

Holoceno Médio para sul, aquecendo a temperatura de superfície de água em 24ºS (Voigt et al., 

2015; Gu et al., 2019). Este aumento de temperatura média, combinado com a redução de 

frequências de eventos El Niño, prevalecendo até ~5,5 cal ka AP (Hodell and Kanfoush, 2001; 

Voigt et al., 2015; Gu et al., 2019), possivelmente favorecendo o desenvolvimento do RQG 

assim como recife tropicais do ASO (Dechnik et al., 2019; figura 10). Este aquecimento no 

ASO também é detectado em testemunhos marinhos na latitude 53ºS, em que a abundância de 

foramníferos atinge seu ápice em 6,5 cal ka AP (figura xx) e, também, marcado pela expansão 

latitudinal de árvores termófilas na costa do Pacífico na América do Sul (Moreno, 2004). 

 

Durante o hiato (~5,5 a ~2,5 cal ka AP), há evidências de desacoplamento entre a ITCZ 

e a SWW, em consequência de estabilidade da Circulação Meridional de Capotamento do 

Atlântico (AMOC) (Mariani et al., 2017). Isto resultou na migração a norte de gelo antártico 
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em consequência do enfraquecimento de massas de ar polares (Hodell and Kanfoush, 2001), e 

um aumento da importância do ENSO (El Niño e La Niña) em modulação climática (Toth et 

al., 2012; Mariani et al., 2017). Registros no continente também mostram uma mudança de 

vegetação para florestas úmidas com maior tolerância ao frio (Moreno, 2004). Nossos dados de 

sensibilidade LOE detectaram um período de instabilidade e frequente mudança de fontes 

sedimentares entre ~4,5 e ~2,7 ka anos atrás (figura 11) apesar disso, a variação de matéria 

orgânica não responde à essa mudança durante todo o tempo. Ainda assim, a matéria orgânica 

parece variar marcando a influência da posição da BMC (Voigt et al., 2015) (figura 11b, 11d). 

 

 

Figura 10. A) Ilustração da posição da Confluência Brasil-Malvinas (BMC) e as 

principais feições oceanográficas relacionadas a BMC: Corrente do Atlântico Sul (SAC), 



41 
 
Corrente das Malvinas (FMC), Corrente do Brasil (BC) e Corrente Costeira do Brasil (BCC). 

Temperatura de superfície do mar (Sea Surface Temperature, SST) correspondente a 

fevereiro/1998 (obtido do NOAA  

https://www.ospo.noaa.gov/data/sst/mean_mon/February.98.monmean.gif. B) Posição mais a 

norte entre 8700 e 550 BP, com base em Gu et al., (2019). A visualização de temperatura é 

apenas esquemática (para mais detalhes, ir em Pereira-Filho et al., 2021). C) Fases de acreção 

recifal dos recifes do ASO (Abrolhos, Anchieta e Queimada Grande), barras cinzas indicam 

acreção e hiato (escura e clara, respectivamente). D) Abundância de foramníferos (%) de Hodell 

and Kanfoush (2001). E) Temperatura de superficie do mar em fevereiro, estimada por 

assembleia de diatomáceas de Wainer et al., (2014). G) Reconstrução de El Niños a partir do 

Lago El Junco (Conroy et al., 2008). 

 

Valores altos de sensibilidade LOE são esperadas em rochas matriz de tectônica e clima 

estável (Mendes et al., 2019; Sawakuchi et al., 2018). Assim, valores altos de sensibilidade 

seriam esperados em quartzos transportados desde o sul pela BMC e depositados no RQG. Por 

outro lado, valores baixos de sensibilidade estariam associados a quartzos de fontes locais, na 

Escarpa (Serra) do Mar. De fato, valores máximos de luminescência durante o hiato 

correspondem a posição mais a norte da BMC, enquanto valores baixos correspondem a curtos 

períodos de aumento de frequências de El Niño (figura 11) que está associado a aumento de 

precipitação e transporte sedimentar do sistema de drenagem da Serra do Mar (Zular et al., 

2013). Esta instabilidade climática também é detectada em processos erosivos costeiros praias 

também em 24ºS (Guedes et al., 2011). 

 Apesar de mudanças no sedimento depositado são revelados por picos de matéria 

orgânica e sensibilidade LOE em ~3,0 ka atrás, não há relação direta com a migração para norte 

da BMC. Atribuímos isto ao artefato de interpolação utilizado na construção do modelo de 

idade de deposição sedimentar, criando uma defasagem de longo termo entre o movimento da 

confluência e a deposição de sedimentos com influência da Pluma do Prata. Esta defasagem 

também é observada na datação por radiocarbono do sedimento no pico de matéria orgânica, 

que indica a origem vegetal continental do material (plantas C3) com idade de ~4,2 cal ka AP 

(i.e., valor de δ13C = -24.14‰), sugerindo um transporte distante e demorado (~1200 anos) 

deste material. 

 A segunda fase de acreção durou apenas ~200 anos e não registrou uma queda de 

crescimento de coralino anterior a sua interrupção em ~2,400 cal ka AP, como ocorreu no final 

da fase inicial (figura 11c) Neste caso, a interrupção pode ter ocorrido em consequência de um 

aumento de frequência de El Niño (figura 11e). Estudos climatológicos já mostrarem conexão 

entre El Niño e precipitação no Sudeste do Brasil (Andreoli et al., 2017; Francisto e Netto, 

2020; Tedeschi et al., 2013), apesar do tópico ainda trazer controvérsias (Garreaud et al., 2009; 

Strikis et al., 2011). O El Niño já havia sido reportado como principal feição climática a causar 

https://www.ospo.noaa.gov/data/sst/mean_mon/February.98.monmean.gif
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desrrupção de crescimento de recifes durante o Holoceno (Toth et al., 2012) e, também, da 

saúde de recifes de corais modernos. 

Desde sua senescência, o RQG existe como uma estrutura submergida dominada por 

organismos não-construtores. Dentre os organismos: macroalgas frondosas, turf algal, o coral 

mole Palythoa caribaeorum, esponjas (como Aplysina fulva, A. caissara, Scopalina ruetzleri), 

tunicados. Apesar da presencia de colônias de M. decactis, Mussismilia hispida e algas coralinas 

incrustantes, não há dominância suficiente para que ocorra uma acreção líquida positiva. 

Mussismilia hispida, que atualmente chega a cobrir até ~15% da comunidade bentônica, não 

foi recuperado em nenhum testemunho mesmo sendo atribuído como o limite sul de sua 

distribuição dado a sua recente colonização da região (Peluso et al. 2018). Em contraste, M. 

decactis é uma espécie amplamente distribuída no Atlântico (de ~32ºN a ~27ºS, em até 30 m 

de profundidade), generalista, tolerante. Parece estar aclimatada a condições subótimas, 

considerando a variação de sua taxa de crescimento no recife similar em períodos de acreção 

holocênica e no estado senescente moderno, reforçando que o crescimento coralino deste recife 

ocorreu em janelas de oportunidades climáticas, que em condições fora do limiar de tolerância 

deixam de crescer.  

Mudanças de fases de construção recifal ocorreram de forma similar ao maior e mais 

diverso recife do ASO, em Abrolhos. Este, localizado a mais de 1000km para norte do RQG, 

também foi construído principalmente por corais pétreos até ~2 cal ka AP (Bastos, et al., 2018). 

Em contraste, todavia, a acreção recifal teve uma troca de dominância e seguiu sendo construída 

por briozoários. A ausência de crescimento contínuo no RQG provavelmente reflete sua 

resiliência em densidades suficientes do único construtor durante o Holoceno, M. decactis em 

acumulação vertical de estrutura do recife. Nota-se também que as sequências de acumulação 

da região são inferiores às reportadas em recifes tropicais do ASO (Vasconcelos et al., 2018; 

Bastos et al., 2018; Dechnik et al., 2019), o que é esperado considerando o limite latitudinal do 

recife. O crescimento pretérito descontínuo da estrutura recifal e sua atual senescência ilustram 

como mudanças sutis de condições climáticas e oceanográficas são importantes para recifes 

marginais túrbidos, podendo crescer, interromper seu crescimento e retomar seu crescimento 

novamente, uma observação importante para compreender o potencial de crescimento destes 

recifes em contextos de mudanças climáticas. 
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Figura 11. a) Sensibilidade LOE do sedimento da RQG (zona proximal), b) matéria orgânica, 

c) crescimento médio coralino (cm/ano, zona proximal), d) média móvel (5 pontos) da análise 

isotópica de delta-18O Globorotalia inflata (Voigt et al., 2015) como indicador de mudanças de 

posição da CBM, e) média móvel (5 pontos) de varição de Areia do Lago El Junco como 

indicador de frequência de El Niño (Conroy et al., 2008); Faixas vermelhas = Fases de acreção 

do RQG.  
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5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Nesta dissertação foram foi apresentada uma reconstituição paleoambiental com base em 

indicadores sedimentares e tafonômicos da estrutura recifal do Recife da Queimada Grande 

afim de compreender o desenvolvimento da estrutura recifal durante o Holoceno Médio e 

Tardio. Este é um recife atípico, subtropical e túrbido, sendo o recife localizado mais ao sul do 

Atlântico, na costa sul do litoral do Estado de São Paulo, Brasil. Com base nas informações 

apresentadas, destacam-se as seguintes conclusões: 

• A presença do coral M. decactis ocorreu de forma descontínua na estrutura recifal 

coralina em quatro estágios: 1) primeira fase de crescimento coralino até 5,6 mil 

anos (ka) antes do presente (AP), 2) um hiato de crescimento de 5,6 até 2,7 ka AP 

com acumulação sedimentar, 3) segunda fase de crescimento de 2,7 a 2,3 ka AP, 4) 

senescência desde 2,3 ka AP até os dias de hoje. As fases de crescimento foram 

identificadas através de datações de radiocarbono de esqueletos coralinos. 

• Com base no modelo de idade utilizando datações por radiocarbono e datações por 

Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), e interpretando a sensibilidade 

LOE em combinação com a matéria orgânica como proxy de variação de fontes 

sedimentares e paleocorrentes atuantes, indicamos que a retomada do crescimento 

coralino a partir de 2,7 ka AP ocorreu em uma oportunidade climática, após um 

período de migração da posição da Confluência Brasil Malvinas mais a norte 

ocorrido entre 3,2 e 2,7 ka AP. 

• O crescimento coralino no recife aparenta ser naturalmente limitado visto que a taxa 

média de crescimento observada durante as fases de acreção recifal foi similar às 

taxas encontradas nos dias de hoje, tempo em que o recife se encontra em estado 

senescente. Além disso sua variação não foi explicada nem por zona recifal (F(2,77) 

= 1.68, p = 0.2) nem por fase de crescimento (F(1,78) = 0,081, p = 0,77) no nosso 

conjunto de dados. 

• A composição da estrutura recifal foi formada exclusivamente por uma única 

espécie coralina: Madracis decactis, que atualmente coexiste na cobertura viva do 

recife junto com a espécie Mussismilia hispida. A estrutura coralina facilitou a 

acumulação de sedimentos aprisionados não-litificados em todos os três 

testemunhos amostrados. 
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Dentre os desdobramentos futuros possíveis para esta pesquisa, visto que já foram gerados 

e publicados dois artigos científicos indexados em coautoria utilizando informações contidas 

nesta dissertação (Pereira-Filho et al., 2019 e Pereira-Filho et al., 2021), é a redação em formato 

de manuscrito para submissão em revistas indexadas na área de oceanografia ou geociências 

relativo ao uso da sensibilidade LOE como proxy de mudanças de fontes sedimentares em um 

recife subtropical. Em contexto de pesquisas futuras, seria interessante i) aprofundar a 

investigação de variação de fontes, iniciando um estudo comparativo entre sinal de 

luminescência próximo ao recife, próximo da Foz do Prata e de rios costeiros do Estado de São 

Paulo, ii) obter um testemunho que vá até a rocha matriz no recife para entender todo seu 

desenvolvimento, iii) iniciar um estudo geoquímico através de foraminíferos ou utilizando os 

esqueletos dos corais em si, ou outro organismo que permita avaliar variações de isótopos 

estáveis ou outros indicadores paleoambientais. 
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