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 PROJETO MESTRADO PROF. RESPONSÁVEL RESUMO 

1 O BOMBEAMENTO DE CARBONO NA PLATAFORMA 
CONTINENTAL SUL: PROCESSOS FÍSICOS 
DETERMINANTES E CONSEGUÊNCIAS 
BIOGEOQUÍMICAS 
 

Paulo H. R. Calil Esta proposta de pesquisa científica visa a análise multi-escala e multi-
disciplinar de processos físicos que afetam a dinâmica da plataforma 
continental sul da parte oeste do Oceano Atlântico, com ênfase nos 
processos que promovem a troca de água entre a plataforma e a região 
oceânica. Neste esforço, um modelo hidrodinâmico regional. de alta 
resolução será implementado e validado com observações disponíveis. 
Dada a potencial importância da plataforma continental nos ciclos 
biogeoquímicos globais, um modelo biogeoquímico será acoplados ao 
modelo hidrodinâmico de modo a entender a interação entre processos 
físicos, produtividade biológica e o transporte de carbono da superfície 
para o fundo oceânico.  
Metodologia: Modelagem hidrodinâmica e biogeoquímica. 
Resultados esperados: Estimativas de produtividade primária na 
plataforma continental e comparação com observações disponíveis.  

2 O SURGIMENTO DE PROCESSOS DE SUBMESO-ESCALA 
DEVIDO À ADVECÇÃO CAÓTICA E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS DINÂMICAS E BIOGEOQUÍMICAS NO 
OCEANO ATLÂNTICO SUDOESTE 

Paulo H. R. Calil O objetivo principal deste projeto de pesquisa multi-disciplinar é 
investigar como filamentos de submeso-escala emergemda interação 
entre vórtices de meso-escala e como eles alteram propriedades 
dinâmicas e biogeoquímicas. Regiões de diferentes características físicas 
e biológicas na parte oeste do Oceano Atlântico Sul serão analizadas, a 
saber, as plataformas continentais sul e sudeste brasileiras, o Oceano 
Atlântico Subtropical e a Confluência Brasil-Malvinas. Mais 
especificamente, investigaremos, quantitativamente, como estes 
filamentos mudam propriedades gerais do fluido como, por exemplo, 
padrões de dispersão e mistura, transferência de energia cinética de 
largas para pequenas escalas, estabilidade dos vórtices e sua interação 
com correntes de larga-escala, topografia e vento com enfoque especial 
nas trocas de massas de água entre a plataforma continental e o oceano 
profundo.  
Metodologia : Análise Lagrangiana de dados de satélite; modelagem 
numérica; comparação com observações (derivadores).  
Resultados esperados: Estimativas de dispersão horizontal no oceano.  



3 EFEITOS TOXICOLÓGICOS  DE TOXINAS PARALIZANTES 
DE BIVALVES MARINHOS EM CAMARÕES (Litopenaeus 
vannamei) ATRAVÉS DE BIOMARCADORES 
COMPORTAMENTAIS E BIOQUÍMICOS 

Felipe Diehl / João 
Sarkis Yunes 

A aquicultura de camarões e o consumo mundial desses crustáceos têm 
crescido em valor econômico e consumo. As toxinas paralisantes de 
bivalves marinhos (saxitoxinas) produzidas por florações nocivas de 
fitoplâncton ocorrem e impactam negativamente os cultivos de 
camarões. A intoxicação desses animais por saxitoxina incluem efeitos 
como a redução da taxa de crescimento e a morte. Entretanto, são 
escassos dados toxicológicos referentes a níveis seguros de concentração 
de saxitoxinas presentes na água de cultivo que não acarretem prejuízos 
econômicos à carcinocultura e o entendimento dos seus mecanismos de 
ação. O objetivo geral deste projeto é investigar efeitos deletérios agudos 
e crônicos da exposição de camarões Litopenaeus vannamei a diferentes 
concentrações subletais de saxitoxina. Serão utilizados biomarcadores de 
toxicicidade como parâmetros comportamentais (capacidade de natação 
e memória dos animais), parâmetros bioquímicos (estresse oxidativo e 
dano de DNA). Metodologia: Pós-larvas de L. vannamei cedidas pela 
Estação Marinha de Aquicultura (EMA) serão expostas em aquários de 30 
litros de água do mar por 1, 4 ou 30 dias a três concentrações subletais 
(determinadas em experimentos piloto) de saxitoxinas, utilizando-se 
cultura de cianobactérias Cylindrospermopsis raciborskii da UPC/FURG. 
Para cada grupo experimental intoxicado com saxitoxina existirá um 
grupo de controle.  
Além disso, todos os grupos experimentais e controles terão 20 animais. 
Ao final do período de exposição à saxitoxina, os animais serão 
submetidos a experimentos comportamentais com o intuito de verificar 
alterações na capacidade de natação e de memória. Esta será avaliada 
através de condicionamento simples sob testes de alimentação e luz 
(experimento padronizado para peixes). Terminados os experimentos 
comportamentais, os animais serão sacrificados e os tecidos muscular e 
hepatopâncreas serão dissecados para análise de espécies reativas de 
oxigênio (ROS), assim como alterações na atividade antioxidante de 
enzimas como SOD (superóxido dismutase), catalase e glutationa 
peroxidase( parâmetros de estresse oxidativo). Dano ao DNA dos tecidos 
coletados será verificado através do teste COMETA. Espera-se como 
resultados que os bioensaios com camarões em testes toxicológicos com 
saxitoxina presente na água de cultivo dos animais forneçam dados 



indicativos que, a saxitoxina mesmo a baixas concentrações induz 
prejuízos ao desenvolvimento animal e a produção da aqüicultura como 
um  todo. 

4 PALEOCEANOGRAFIA NO ATLÂNTICO SUDOESTE 
DURANTE O QUATERNÁRIO TARDIO: DADOS 
MICROPALEONTOLÓGICOS E GEOQUÍMICOS. 

Adriana Leonhardt As interações entre oceano e atmosfera são responsáveis por grande 
parte das mudanças climáticas da Terra. A paleoceanografia busca 
reconstituir estas interações, a fim de elucidar padrões destas mudanças. 
O final do Quaternário é um período particularmente importante por ter 
sido palco de mudanças extremas, desde condições glaciais até o atual 
interglacial. Uma das maneiras de investigação consiste na análise de 
microfósseis. Cocolitoforídeos são algas protistas que vivem na camada 
superficial dos oceanos e se caracterizam por produzirem cocólitos 
calcários, que se preservam nos sedimentos. Suas assembleias podem 
ser utilizadas em estudos paleoceanográficos por refletirem parâmetros 
ambientais. Dados geoquímicos também agregam muitas informações 
paleoceanográficas. O conteúdo de carbonato em amostras de 
sedimentos marinhos vem despertando interesse, pois a razão entre o 
fluxo de carbono orgânico e carbonato da superfície para as profundezas 
oceânicas é uma das chaves para entender a variabilidade climática. 
Cocolitoforídeos e foraminíferos planctônicos são os principais 
organismos envolvidos neste processo, por produzirem carapaças de 
carbonato de cálcio. Já as alquenonas são longas cadeias insaturadas de 
carbono (C37-C39) produzidas por certas espécies de cocolitoforídeos: o 
número de insaturações funciona como um paleotermômetro das águas 
superficiais. O Laboratório de Oceanografia Geológica conta com 
inúmeros testemunhos coletados em águas profundas, abrangendo boa 
parte da Margem Continental Brasileira. Seu estudo, com abordagem 
micropaleontológica e geoquímica, contribuirá para a expansão da 
paleoceanografia no país e para o aperfeiçoamento destas ferramentas 
de análise. As lâminas para análise de cocolitoforídeos são preparadas 
por dissolução e pipetagem e examinadas ao microscópio petrográfico. O 
conteúdo de carbonato é quantificado através de digestão ácida com 
HCl. O conteúdo de carbono orgânico é estimado por combustão seca e 
quantificação de CO2. As alquenonas são quantificadas utilizando-se 
cromatografia gasosa. Utilizando-se destas diferentes ferramentas, 
espera-se relacionar grandes mudanças climáticas globais, como o 



Último Máximo Glacial e a Deglaciação, às mudanças na intensidade dos 
ventos e das correntes oceânicas do Brasil e das Malvinas, à influência da 
pluma do Rio da Prata, à produtividade primária, temperatura e 
salinidade das águas no Atlântico Sudoeste. 

5 ESTUDOS DE LONGA DURAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE 
IMPACTOS NATURAIS E ANTRÓPICOS NO ESTUÁRIO DA 
LAGOA DOS PATOS E COSTA ADJACENTE: 
VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DE PROCESSOS 
HIDRODINÂMICOS 

Elisa Helena 
Fernandes 

A ecologia do Estuário da Lagoa dos Patos (ELPA) é condicionada 
primariamente pelas variações hidrológicas de curto e médio prazo e de 
caráter sazonal. Neste ecossistema, os processos hidrodinâmicos são 
controlados pelos regimes meteorológicos local e regional, sendo a 
precipitação pluviométrica e ventos as principais forçantes que 
determinam as condições físicas e químicas da coluna de água e da 
dinâmica dos sedimentos. Entretanto, profundas alterações neste regime 
são causadas por eventos naturais esporádicos e imprevisíveis mas 
episódicos, tais como o fenômeno climático de larga escala El Niño, e 
fortes tempestades. Com base no resultados do Projeto PELD 
(www.peld.furg.br) foi demonstrado que ao longo dos últimos 30 anos 
essas variações, bem como as perturbações antrópicas de escala 
prolongada (dragagens e pesca descontrolada), desequilibram a 
estrutura e alteram a dinâmica de populações e comunidades do 
bentos, plâncton, nécton e a distribuição dos habitats submersos e 
emersos no ELPA. Com base na importância da contribuição 
hidrodinâmica em diferentes processos bióticos e abióticos, o objetivo 
deste projeto é modelar a hidrodinâmica do ELPA com base na nova 
configuração do canal de acesso ao Porto do Rio Grande, analisando 
alterações nos fluxos entre o estuário e a zona costeira, no 
tempo de residência, e nos processos de salinização e dessalinização. 
Para isso, simulações numéricas de longo período serão realizadas com o 
modelo TELEMAC, que já se encontra devidamente calibrado e validado 
para estudos no ELPA. Os resultados destas simulações permitirão a 
análise do comportamento dos fluxos entre o ELPA e a região costeiras 
adjacente, o estudo dos ciclos de salinização e dessalinização do ELPA e 
respectivos processos de mistura na coluna de água, assim como 
estimativas de tempo de residência, em diferentes escalas espaciais e 
temporais. Além disso, a capacidade prognóstica do modelo, nos permite 
criar cenários representativos de configurações anteriores do sistema, 
bem como de novas propostas de alteração em função das demandas 



antrópicas existentes sobre a região, permitindo avaliar o impacto destas 
alterações sobre a 
dinâmica e ecologia do ELPA antes da execução física da obra. Estes 
resultados esperados convergem para a proposta do Projeto PELD em 
desenvolvimento na FURG. 

6 EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS LAGUNA-BARREIRA NA 
PLANÍCIE COSTEIRA NO EXTREMO SUL DO RIO 
GRANDE DO SUL  

Paula Camboim 
Dentzien Dias 

A costa do Rio Grande do Sul apresenta a conjunção de vários fatores 
que favorecem a formação dos sistemas Laguna-Barreira, que se 
destacam como um dos elementos fundamentais de sua paisagem 
natural. Esta deposição sedimentar vem ocorrendo desde o início da 
formação da Planície Costeira do Rio Grande do Sul (PCRS), no 
Pleistoceno. Entretanto, na porção meridional da PCRS, os depósitos 
mais antigos não estão preservados, conhecidos como Sistema Laguna-
Barreira I. Por outro lado, os depósitos Laguna-Barreira II, III e IV (do mais 
antigo para o mais novo) estão bem representados. Estudos detalhados 
dos animais e dos traços deixados pelos mesmos na Planície Costeira do 
Rio Grande do Sul vêm sendo realizados com ênfase nas fácies lagunares 
e praiais da Barreira III. Sendo assim, propõe-se a realização de trabalhos 
de campo para a região sul da Planície Costeira com o objetivo de 
detalhar estratigraficamente os depósitos sedimentares, e identificar os 
restos e os traços dos animais, atuais e fósseis encontrados nos sistemas 
de diferentes idades. Através destes dados, se buscará identificar se 
houve mudança faunística significativa nas Barreiras II, III e IV, além de 
descobrir quais fósseis possuem maior chance de serem preservados, 
inferindo modelos tafonômicos. Dessa maneira, espera-se integrar os 
dados de trabalhos anteriores com os que serão coletados, 
aprofundando o conhecimento da Planície Costeira e procurando 
incrementar as pesquisas em uma área até então pouco explorada. Além 
de integrar dados paleontológicos, icnológicos, sedimentológicos e 
estratigráficos, fornecendo subsídios para elucidar questões sobre a 
evolução da PCRS ao longo do Quaternário. 

7 FLUXOS LÍQUIDOS DE DIÓXIDO DE CARBONO NA 
INTERFACE OCEANO-ATMOSFERA DA REGIÃO DO 
ESTREITO DE BRANSFIELD, ANTÁRTICA 

Rodrigo Kerr Muitos esforços têm sido empregados para avaliar os impactos causados 
pela introdução de gases de efeito estufa na atmosfera, dentre os quais o 
dióxido de carbono (CO2) se destaca. Diante disso, o estudo do ciclo do 
carbono oceânico é extremamente relevante, uma vez que o oceano 
influencia a atmosfera pelas trocas de gases na interface ar-mar. 



A transferência de CO2 da atmosfera para o oceano é controlada, 
principalmente, pela competição de dois fatores: a temperatura e a 
produtividade biológica. A concentração de CO2 dissolvido na água do 
mar é elevada, devido a sua grande solubilidade e reatividade (bomba 
física), produzindo ácido carbônico e seus produtos de dissociação. No 
oceano, o processo fotossintético utiliza CO2 e nutrientes levados à zona 
eufótica e os detritos biogênicos produzidos submergem para o oceano 
profundo e são decompostos por oxidação bacteriana. Este transporte é 
referido como “bomba biológica”. Portanto, a atividade fotossintética 
causa a redução de CO2 na superfície marinha e aumenta seu fluxo para 
o oceano. 
O estudo do ciclo do carbono no oceano Austral é de particular interesse, 
pois embora os processos gerais, que atuam nestas áreas, sejam 
razoavelmente conhecidos, suas estimativas são pobremente 
documentadas. Consequentemente, os estudos desta natureza são 
prioritários nestas áreas e as estimativas de absorção de CO2 atmosférico 
pelo oceano e de seus fluxos líquidos exigem intensas medições “in situ”, 
buscando a compreensão mais precisa dos processos que controlam a 
sua variação e o entendimento mais preciso das futuras mudanças 
climáticas causadas pelos gases de efeito estufa.  
Objetivo geral: 
Este trabalho tem por finalidade medir, monitorar e modelar os fluxos 
líquidos de dióxido de carbono na interface oceano-atmosfera, assim 
como aumentar a compreensão dos processos físicos e biogeoquímicos 
que controlam esses fluxos no Estreito de Bransfield e arredores da 
Península Antártica, oceano Austral. 
Metodologia e Dados: 
Os dados físicos, químicos e biológicos a serem utilizados neste projeto 
foram obtidos durante as campanhas oceanográficas do projeto SOS-
CLIMATE, estando disponíveis para utilização. Banco de dados históricos 
(e.g. http://cdiac.ornl.gov/oceans/) também serão avaliados para 
utilização. 
As metodologias a serem empregadas para os cálculos de fluxos líquidos 
de dióxido de carbono irão seguir os padrões internacionais apontados 
por Takahashi et al. (2009) e Dickson et al. (2007) 



Resultados esperados: 
Pretende-se que o aluno admitido para realização deste projeto produza 
e/ou gere subsídios para alcançar os seguintes resultados: 

 Determinação dos fluxos líquidos de dióxido de carbono para os 
cruzeiros SOS-CLIMATE I, II e III (2008, 2009, 2010); 

 Investigação do papel do Estreito de Bransfield e arredores da 
Península Antártica como fonte absorvedora/emissora de dióxido 
de carbono; 

8 QUALIDADE QUÍMICA DAS ÁGUAS RASAS E DE CANAL 
DA ÁREA PORTUÁRIA DO RIO GRANDE, RS. 

Mônica Wallner-
Kersanach / Maria da 
Graça Zepka 
Baumgarten. 
 

O sul do estuário da Lagoa dos Patos está cada vez submetido a impactos 
por lançamento de efluentes, porque além dos aportes oriundo do norte 
da lagoa e do estuário, nas sua margem leste está o município dedo Rio 
Grande (200 mil hab.), onde o desenvolvimento urbano, industrial, 
portuário e naval cresce vertiginosamente e a rede de coleta de efluentes 
abrange apenas cerca de 30% do município. Isso gera o lançamento de 
uma significativa quantidade de lançamentos clandestinos de efluentes 
no estuário. O Canal do Rio Grande atravessa a área portuária situada 
nesse estuário e pertencente ao município. Portanto, o objetivo do 
presente estudo é avaliar as concentrações de metais traço (Cd, Cu, Fe, 
Pb e Zn), fitonutrientes (amônio, nitrito, nitrato, fosfato e silicato) além 
de parâmetros como salinidade, pH, oxigênio e sua demanda bioquímica, 
clorofila a, fósforo total e material em suspensão nesse canal e suas 
áreas hídricas adjacentes, para a identificação do estado atual da 
qualidade desses ambientes submetidos a distintos aportes antrópicos, 
considerando diferentes condições hidrológicas e variações sazonais. 
Serão considerados também cálculos dos Indices do Estado Trófico 
dessas águas (IET) para avaliar os níveis de eutrofização relacionados 
com os aportes. Para a avaliação das águas de canal serão utilizados os 
dados obtidos no Programa de Monitoramento do Porto do Rio Grande 
realizado ao longo do eixo do canal em 2011. A avaliação das águas de 
margem do canal e de áreas rasas será baseada em amostragens que 
foram realizadas simultâneamente ao monitoramento do canal, em cinco 
locais, sendo dois nas margens da enseada rasa Saco da Mangueira, que 
fica ao sul do município e dois locais na margens do Canal do Rio Grande. 
Além disso, é prevista a localização, identificação, caracterização e o 
mapeamento georreferenciado dos pontos de lançamento de efluentes 



localizados ao longo das margens de Rio Grande, visando relacionar a 
presença desses com possíveis alterações na qualidade das águas 
analisadas. Com a análise dos dados espera-se avaliar os níveis de 
conformidade da qualidade dessas águas com a legislação ambiental e 
entender se o desenvolvimento econômico da área de estudo está 
contribuindo com as possíveis alterações da qualidade das águas do 
estuário.  

 

 

 

 


