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Resumo 
Este estudo foi realizado na plataforma interna equatorial brasileira adjacente 

ao Rio Grande do Norte, entre a região de Porto do Mangue e Galinhos, tendo como 

principal objetivo a caracterização dos sedimentos biogênicos, especialmente os 

foraminíferos e ostracodes coletados na superfície do fundo marinho. A metodologia 

envolveu procedimentos padrões de levantamentos bibliográficos, processamento de 

amostras em laboratório e identificação, em lupa binocular e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) dos foraminíferos e ostracodes segundo gênero ou espécie. Análises 

estatísticas multivariadas e estudo dos índices ecológicos foram aplicados no estudo de 

foraminíferos. Com o objetivo de um melhor entendimento e interpretação dos 

resultados a área foi dividida em três perfis perpendiculares a linha de costa, desde a 

plataforma interna até o talude: o perfil 01 (a leste, próximo a Galos), o perfil 02 

(centro, próximo à cidade de Macau) e o perfil 03 (a oeste, próximo a Ponta do Mel). Os 

resultados indicaram o predominio dos gêneros de foraminíferos bentônicos com pouca 

ocorrência planctônica. Os gêneros bentônicos observados em maior abundância foram 

Quinqueloculina, Textularia, Globigerina e Pyrgo; Quinqueloculina, Textularia, Pyrgo, 

Ammonia, Elphidium, Pseudononion, Peneroplis, Bolivina e Poroeponides, 

respectivamente, ocorreram com maior frequência. Com menor frequência foram 

descritos Amphistegina, Archaias, Bigenerina, Cibicides, Cassidulina, Amphicorina, 

Cornuspira, Paterina, Hopkunsina, Oolina, Uvigerina, Fusenkoina, Nonionella, 

Amphisorus, Wiesrella, Reussella, Reophax, Nodosaria, Marginulina e Cyclogyra. 

Também foram identificados seis gêneros de ostracodes: Puriana variabilis/P. 

convoluta ?, Loxoconcha sp, Bairdiidae, Xestoleberis sp, Hemicytheridae e 

Ruggiericythere sp. Os grupos de organismos encontrados na plataforma atual 

apresentaram composição química principal de Ca, C, O, Na, Cl, Al, Mg e Si. A 

proporção destes elementos químicos pode variar de acordo com o tipo de sedimento 

biogênico, sendo as maiores quantidades identificadas de Ca, C, Cl, Na e O. A datação 

absoluta pelo método carbono 14 indicou que as gerações de sedimentos de colorações 

diferentes (claras e escuras), correspondem a uma única idade, entre 3 e 6 mil anos AP, 

relacionados ao Quaternário.  
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Estes dados irão complementar informações a respeito dos sedimentos biogênicos 

existentes atualmente na plataforma continental brasileira, especialmente na região 

nordeste, onde há carência de estudos nesta linha de pesquisa. 

 

Palavras chave: sedimentos biogênicos, estatística multivariada, índices ecológicos, 

Bacia Potiguar 
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Abstract 
This study was conducted in the adjacent Brazilian equatorial inner shelf to Rio 

Grande do Norte, between the region of Porto do Mangue and Galinhos. The main 

objective is the characterization of biogenic sediments, especially foraminifera and 

ostracod collected on the surface of the seafloor. The methodology involved standard 

procedures including literature, surveys, processing of samples in the laboratory and 

identification of foraminifera and ostracods by genera or species under stereo 

microscopy and scanning electron microscopy (SEM). Multivariate statistical analyzes 

and study of ecological indexes were also applied to the study of foraminifera. Three 

transects, from inner shelf to slope were sampled: profile 01 (east, near Galos), profile 

02 (center, near the city of Macau) and profile 03 (west, near Ponta do Mel). Results 

indicated the predominance of benthic foraminifera and little plankton occurrence. 

Benthic foraminifera genera observed in abundance were Quinqueloculina, Textularia, 

Globigerina and Pyrgo, Quinqueloculina, Textularia, Pyrgo, Ammonia, Elphidium, 

Pseudononion, Peneroplis, Bolivina and Poroeponides, occurred more frequently. Less 

frequently been described Amphistegina, Archaias, Bigenerina, Cibicides, Cassidulina, 

Amphicorina, Cornuspira, Paterina, Hopkunsina, Oolina, Uvigerina, Fusenkoina, 

Nonionella, Amphisorus, Wiesrella, Reussella, Reophax, Nodosaria, Marginulina and 

Cyclogyra. Six genera of ostracods were also identified: Puriana variabilis / P. 

convoluted?, Loxoconcha sp, Bairdiidae, Xestoleberis sp, Hemicytheridae and 

Ruggiericythere sp. Groups of organisms found in the studied shelf presented chemical 

composition of Ca, C, O, Na, Cl, Al, Mg, and Si. The proportions of chemical elements 

may vary according to the type of biogenic sediment, with the highest values identified 

as Ca, C, Cl, Na and O. The absolute dating by carbon 14 method indicated sediments 

of different colors (light and dark), correspond to a single age from 3000 to 6000 years 

BP, related to the Quaternary. These data intend to complement information about 

biogenic sediments in the Brazilian continental shelf, especially in the Northeast, where 

there is a lack of such studies. 

 

Key words: biogenic sediments, multivariate statistical, ecological indexes, Potiguar  

Basin 
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1.1- Apresentação e Objetivos 

Nos oceanos atuais existem vários tipos de sedimentos biogênicos, 

possibilitando-se assim o seu estudo. As características petrográficas dos sedimentos 

(aspectos texturais e composicionais), tanto terrígenos como biogênicos, podem ser 

utilizadas como elementos diferenciais entre eles, podendo evidenciar, entre outros 

aspectos, a energia deposicional e identificar seus sistemas e/ou sub-sistemas 

deposicionais. A pesquisa dos sedimentos marinhos também é aplicada no 

reconhecimento dos grãos biogênicos, haja vista a grande quantidade de sedimentos 

carbonáticos presentes na plataforma brasileira (especialmente na região nordeste). 

Esse fato mostra condições ambientais atuais favoráveis ao desenvolvimento de 

vários organismos ao longo dos tempos. Em relação a pesquisas desenvolvidas nesta 

plataforma, podem ser citados trabalhos relacionados à caracterização da 

sedimentação siliciclástica, minerais pesados, sedimentação biogênica e 

caraterização geofísica rasa (e.g. Vital & Guedes, 2000; Vital et al., 2005, 2008; 

Tabosa, 2006; Lima, 2008). Estudos objetivando a caracterização da sedimentação 

biogênica atual com ênfase a datação, fotografias em MEV (microscopia eletrônica 

de varredura) e detalhamento no estudo de grupos de foraminíferos são poucos, 

sendo de suma importância pesquisas que gerem dados nestas linhas de estudo.  

Esta pesquisa tem como objetivos principais a caracterização dos foraminíferos, 

ostracodes e microfauna associada presente na plataforma continental 

compreendidad entre Porto do Mangue e Galinhos. Como objetivos secundários 

serão gerados dados de datação pelo método de C14, de MEV (microscopia 

eletrônica de varredura) e de EDS (Espectrômetro de Energia Dispersiva) dos 

sedimentos biogênicos. Como objetivos específicos propõem-se: 

a) Realizar a descrição qualitativa e quantitativa dos gêneros / espécies dos 

foraminíferos bentônicos e planctônicos, e dos ostracodes para uma melhor 

diferenciação entre eles; 

b) Datar as diferentes gerações de sedimentos biogênicos da plataforma atual, 

c) Realizar análises especiais no MEV (microscopia eletrônica de varredura) para 

um estudo mais detalhado sobre os organismos formadores destes sedimentos, tal 

como o EDS que permitirá a identificação da composição química das carapaças dos 

organismos. 
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d) Aplicação de métodos estatísticos por análises univariadas / índices ecológicos 

(diversidade, equitatividade e dominância) e multivariadas (MDS e clusters), no 

estudo de foraminíferos bentônicos e planctônicos. 

 

1.2 - Relevância do Tema 

 

Na plataforma continental brasileira há uma vasta quantidade de sedimentos 

biogênicos, que ocorrem em alguns casos associados a sedimentos terrígenos. A 

identificação dos sedimentos biogênicos é de grande importância, pois os 

organismos que constituem tais sedimentos necessitam de condições especiais para 

viverem e se desenvolverem e, sendo assim, o estudo destes sedimentos permite 

obter informações ecológicas, tais como, salinidade, temperatura, batimetria, 

turbidez da água, energia deposicional, tipo de substrato, entre outros. Estas 

informações auxiliam na compreensão da atual sedimentação da plataforma 

continental e contribuem também para se estabelecer aspectos que possam servir de 

parâmetros análogos para plataformas carbonáticas ou mistas que se estabeleceram 

no passado. Apesar destas aplicações, poucos trabalhos têm sido feitos, na 

plataforma brasileira adjacente ao Rio Grande do Norte, visando à caracterização 

dos sedimentos biogênicos. Tabosa (2006) realizou um estudo simplificado sobre 

esses sedimentos e mais recentemente Lima (2008) fez uma descrição mais 

detalhada, mas mesmo assim, há carência que se justificam novos estudos nesta 

temática. Salienta-se que estudos voltados para esta temática poderão auxiliar no 

estabelecimento de modelos análogos de sedimentação carbonática voltados a 

indústria do petróleo. 

 

1.3 - Localização da Área 

 

A área selecionada situa-se na plataforma equatorial interna do Rio Grande do 

Norte, entre os municípios de Porto do Mangue e Galinhos A sua extensão é de 

aproximadamente 4000 km
2
, sendo a maior parte submersa. É delimitada pelas 

coordenadas 9495022m N / 725422m E e 9432888m N / 820000m E. Foram 

definidos três perfis: 1 (Galos), 2 (Macau) e 3 (Ponta do Mel), para estudo e 

detalhamento das amostras (Figura 1.1). Esta área está inserida no contexto 
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geológico da Bacia Potiguar, localizada no extremo leste da margem equatorial 

brasileira, entre os meridianos 35 e 38 oeste e os paralelos 4 e 5 sul. A bacia citada 

apresenta extensão aproximada de 60.000 km
2
, onde 40% são emersos (Araripe & 

Feijó, 1994). A mesma ocupa quase a totalidade do estado do Rio Grande do Norte 

e uma pequena porção do estado do Ceará, limitando-se a noroeste pelo Alto de 

Fortaleza (Bacia do Ceará), a leste pelo Alto de Touros, a sul pelo embasamento 

gnáissico-migmatítico de idade pré-cambriana e a norte pela isóbata de 2000 m 

(Souza, 1982). Esta bacia mostra uma relação genética com uma série de bacias 

intracontinentais de idade neocomiana que constituem o sistema de Riftes do 

Nordeste Brasileiro (Bertani et al,1990). 

 
Figura 1.1: Mapa de localização da área de estudo. 



Costa, R.O.L. 2015 – Dissertação de Mestrado – PPGG / UFRN                                                                     Capítulo 1                                                                              
 

Foraminíferos, Ostracodes e Microfauna associada da Plataforma Continental Equatorial Norte-Riograndense, NE 

Brasil: área Porto do Mangue a Galinhos 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Capítulo II - O estado da arte sobre foraminíferos 
e ostracodes: situação no Brasil e no Rio Grande 

do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Costa, R.O.L. 2015 – Dissertação de Mestrado – PPGG / UFRN                                                                     Capítulo 2 

                                                                                  

Foraminíferos, Ostracodes e Microfauna associada da Plataforma Continental Equatorial Norte-Riograndense, NE 

Brasil: área Porto do Mangue a Galinhos 

 24 

 

2.1 – Foraminíferos 

2.1.1 – Histórico no Brasil 

No Brasil, pesquisas sobre foraminíferos sub-recentes e fósseis do Quaternário 

iniciaram-se nas décadas de 50 e 60 por Ericson et al. (1956, 1963, 1964) e Ericson & 

Wollin (1968) que estudaram testemunhos coletados em regiões de oceano profundo do 

Atlântico, para detectar períodos glaciais. Nos anos 60, alguns órgãos nacionais de 

pesquisa (PETROBRAS, UFRGS, USP) e também estrangeiros (Woods Hole 

Oceanographic Institution, Lamont-Doherty Geological Observatory) realizaram 

diversos trabalhos com ênfase a topografia, estrutura e sedimentação da margem 

continental brasileira. Narchi et al, 1956, realizaram uma série de trabalhos sobre 

foraminíferos recentes da costa brasileira revelou que as principais espécies ocorrentes 

na plataforma continental pertencem às famílias Miliolidae (Quinqueloculina, 

Articulina, Pyrgo e Spiroloculina), Peneroplidae (Peneroplis) e Alveolinellidae. Neste 

estudo ampliou-se o conhecimento e relações faunísticas da distribuição geográfica das 

mesmas. Os trabalhos analisaram cada família separadamente e as espécies nela 

contidas, quanto à sua distribuição ecológica. O material foi coletado em diferentes 

pontos e profundidades da costa brasileira nas regiões sudeste (São Paulo e Rio de 

Janeiro) e nordeste (Bahia e Fernando de Noronha). Em 1969 iniciou-se o projeto 

GEOMAR (Geologia Marinha) e em 1972 o REMAC (Reconhecimento Global da 

Margem Continental Brasileira), com os quais se aumentou os trabalhos de pesquisas 

em cruzeiros. Essas campanhas foram publicadas em periódicos nacionais e 

internacionais nos volumes 1 (1977) e 5 (1979) da série REMAC. Dentre os trabalhos 

citados, destacam-se os de Vicalvi (1977); Vicalvi et al, (1977, 1978) e Vicalvi & 

Palma (1980) que estudaram a bioestratigrafia e reconstrução paleoambiental de 

sedimentos quaternários da plataforma e talude do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de 

Abrolhos e da região situada entre Maranhão e Ceará. Outro trabalho importante 

relaciona-se ao de Madeira-Falcetta, et al. (1980), que pesquisaram variações das 

associações de foraminíferos e radiolários da plataforma e talude do RS, desde o 

Plioceno ao Holoceno. Alguns trabalhos não ligados a projetos institucionais foram 

elaborados, nas décadas de 70 e 80. Tais pesquisas realizaram-se em regiões estuarinas 

e de plataforma do sul e do sudeste do Brasil (e. g., Petri & Suguio, 1971, 1973; 

Rodrigues &ho-Pires, 1980 a, b; Carvalho, 1980; Madeira et al., 1980 a, b; Bertels et 
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al., 1982; Boltovskoy et al., 1982, 1983). Nos anos 90, realizaram-se estudos na região 

de plataforma, talude e bacia oceânica do Atlântico Sul, com o objetivo de se identificar 

mudanças paleoceanográficas e paleoclimáticas durante o Cenozoico (Dürkoop et al., 

1997; Hale & Pflaumann, 1999; Mackensen & Bickert, 1999; Mulitza et al., 1999, entre 

outros). Nas regiões costeiras do Atlântico Sul (e. g. Ubatuba, Cananéia, Iguape e Lagoa 

de Araruama) realizaram-se pesquisas sobre variações paleoambientais e eustáticas dos 

últimos 10.000 anos, com base em variações nas associações de foraminíferos e 

tecamebas (Duleba, 1997; Barbosa, 1997; Duleba et al., 1999). Em relação a região de 

talude e plataforma norte, leste e nordeste brasileira, foram elaborados três importantes 

projetos multidisciplinares, dentre eles: o JOPS (Joint Oceanographic Projects), o ODP 

(Ocean Drilling Program, realizadas no leque amazônico) e o AMASSEDS (A 

Multidisciplinary Amazon Shelf Sediment Study). Os foraminíferos recentes e sub-

recentes, dos projetos ODP e AMASSEDS, coletados em “piston-cores”, foram 

estudados por (Wefer et al., 1996; Dürkoop et al., 1997; Mulitza et al., 1997, 1998; 

Vilela & Maslin, 1997; Vilela, 1998; Maslin et al., 1998; Arz et al., 1999; Hale & 

Pflaumann, 1999; Mackensen & Bickert, 1999; Mulitza et al., 1999; Rühlemann et al., 

1999, 2001; Wolff et al., 1999; Schmidt & Mulitza, 2002). O principal objetivo do 

projeto AMASSEDS foi estudar a dinâmica sedimentar e seus processos na plataforma 

continental norte brasileira, na foz do rio Amazonas. Neste âmbito, ao longo da coluna 

sedimentar reconheceram-se variações nas associações de foraminíferos bentônicos, 

indicando períodos de produtividade primária alta e baixa (Vilela, 1994; 1995). 

 Vicalvi (1997) estudou 1306 amostras de três furos geológicos com 

testemunhagem contínua e de 26 testemunhos a pistão, coletados no talude da Bacia de 

Campos. Em tais amostras, foram reconhecidas espécies de foraminíferos planctônicos, 

indicadoras de águas quentes e frias. Tendo-se como referência as variações de 

frequência de Globorotalia menardii, G. inflata e G. truncatulinoides, auxiliadas pelas 

observações de desaparecimento/reaparecimento do plexo Pulleniatina. Os testemunhos 

longos foram subdivididos nas zonas Z (Holoceno), Y e X (Pleistoceno) em 15 

subzonas (Z1, Z2, Y1, Y2 e X1 a X11). 

 Sousa et al. (2006), identificaram associações de foraminíferos bentônicos que 

foram recuperadas de 41 amostras de superfície, coletadas em dois transectos de 

batimetria gradual, no talude da Bacia de Campos. Com o objetivo de entender os 



 

Costa, R.O.L. 2015 – Dissertação de Mestrado – PPGG / UFRN                                                                     Capítulo 2                                                                                   

 

Foraminíferos, Ostracodes e Microfauna associada da Plataforma Continental Equatorial Norte-Riograndense, NE 

Brasil: área Porto do Mangue a Galinhos 

 26 

 

padrões de distribuição e preferências ecológicas da fauna de foraminíferos bentônicos, 

foram realizadas análises de correspondência canônica e de cluster modo-Q. 

 Sanjinés et al. (2007) reconheceram associações de foraminíferos provenientes 

de amostras de três testemunhos a pistão do talude continental da Bacia de Campos. Foi 

elaborada uma carta biocronoestratigráfica, a partir dos resultados bioestratigráficos 

obtidos do zoneamento com foraminíferos. E também foi feito um estudo de elementos 

de estratigrafia de sequências. 

 Macedo et al. (2013) caracterizaram a influência marinha por meio do estudo de 

foraminíferos no interior da baía de Guanabara. Foi realizada a amostragem de 

sedimentos de fundo coletadas no interior da baía e na região costeira adjacente. No 

total 29 amostras foram estudadas, sendo 15 do interior da baía de Guanabara na região 

noroeste e central, duas em frente à baía, e 12 na região costeira em frente às praias de 

Copacabana, no Rio de janeiro, e Piratininga e Itaipu, em Niterói. No precedimento de 

coleta foi utilizado o amostrador de fundo Van Veen e as amostras foram tratadas em 

laboratório com metodologia especifica para foraminíferos. 

 Na região sul e sudeste há uma grande quantidade de trabalhos publicados sobre 

foraminíferos e tecamebas estuarinos, já nas regiões norte e nordeste existem alguns 

trabalhos, porém são poucos. Isso causa dificuldade na comparação entre os diferentes 

sistemas não se estabelecendo padrões de distribuição latitudinal das espécies (Laut, 

L.L.M., 2007). A Lagoa de Patos foi dividida em seis compartimentos por Closs, nas 

décadas de 1962 e 1964, os quais foram estabelecidos pela variação da fauna de 

foraminíferos e da salinidade em: zonas pré-marinha, submarinha, pré-mixohalina, 

mixohalina, pré-límnica e límnica. Outras pesquisas feitas na região sul do Brasil 

abordaram critérios semelhantes para a separação de ambientes confinados e 

semiconfinados (Closs & Madeira, 1962, 1966, 1967, 1968, 1971; Closs & Medeiros, 

1965, 1967). No sudeste, vários estudos foram realizados em São Paulo no sistema 

estuarino – lagunar de Cananéia-Iguape. Tais pesquisas efetuaram-se com a integração 

de parâmetros oceanográficos processos físico-químicos, geológicos e oceanográficos 

(Bonetti, 1995; Eichler et al., 1995; Eichler et al., 1997; Duleba, 1997; Debenay et al. 

1998b) e 1977; Suguio et al., 1979; Brönnimann, 1984; Zaninetti, 1979; Brönnimann & 

Zaninetti, 1984; Brönniman et al. 1981 a,b e c; Beurlen & Hiltermann, 1983). As 

pesquisas sobre foraminíferos de águas mixoalinas na zona tropical e intertropical do 

Brasil, ultimamente, tem sido acrescentadas com vários trabalhos, seja a nível de 
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distribuição horizontal (Zucon, 1989; Zucon & Loyola e Silva,1992; Disaró, 1995; 

Sousa et al., 1999; Disaró et al., 1999; Carvalho et al., 1999; Duleba et al., 1999; 

Oliveira, 1999; Figueiredo, 2000; Laut, 2000; e Bravim et al., 2002), ou no diagnóstico 

ambiental (Bonetti et al., 1999; Figueiredo & Machado, 1999; Vilela et al.,1999; 

Bonetti et al., 2000; Laut et al., 2002; Duleba, 1993, Burone, 1996 e 2002; Duleba et 

al., 1999 e Eichler et al., 2007; Rodrigues et al., 2003; Oliveira (1999); Bonetti (2000); 

Semenssatto Jr. (2006). 

De acordo com Pessoa Neto (2003), os carbonatos das plataformas rasas mistas 

terciárias da margem atlântica brasileira foram depositados em condições que não 

contribuíram para a proliferação e/ou preservação de palinomorfos, foraminíferos 

planctônicos e nanofósseis. Porém, estes ambientes caracterizam-se pela existência de 

grandes foraminíferos bentônicos (macroforaminíferos), que normalmente apresentam 

ampla distribuição vertical e lateral. Os macroforaminíferos correspondem ao único 

grupo fóssil disponível para fundamentar zoneamentos biestratigráficos em rochas 

carbonáticas terciárias de ambiente marinho raso (Abreu et al. 1993), e são 

reconhecidos em quase toda a margem continental brasileira (Abreu & Viviers 1991). 

Abreu et al. (1993) estudaram estes organismos na seção cenozóica das bacias do Pará-

Maranhão, Ceará e Potiguar. Nos depósitos carbonáticos de plataforma rasa, 

estabelecendo-se um zoneamento bioestratigráfico regional, tendo-se como base os 

estudos taxonômicos e a distribuição estratigráfica dos macroforaminíferos a nível 

específico, anteriormente conhecido somente a nível genérico (Abreu et al. 1986). Tal 

detalhamento aperfeiçoou bastante a resolução bioestratigráfica na seção cenozóica das 

bacias costeiras, principalmente no intervalo entre o Oligoceno Superior e o Mioceno 

Médio. Foram utilizadas as amostras de calha de um poço de referência (P1) para se 

estabelecer um zoneamento bioestratigráfico detalhado da área. Pelas associações 

fósseis existentes no poço e do zoneamento regional dos macroforaminíferos, foram 

reconhecidas 10 biozonas, entre o Oligoceno Superior e o Pleistoceno, com maior 

detalhamento entre o Oligoceno e o Mioceno Inferior/Médio. 

Estudos voltados para foraminíferos do Cretáceo (Mesozóico) mostraram 

reconstituições paleogeográficas em diversas bacias costeiras brasileiras, onde foram 

estabelecidos vários biozoneamentos Vilela (2011). Como um exemplo se pode citar a 

bacia de Sergipe-Alagoas (Koutsoukos et al., 1993). Nesta bacia, 16 biozonas de 

foraminíferos planctônicos e bentônicos foram reconhecidas durante o Cretáceo. 
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De acordo com Vilela (2011) na Bacia do Amazonas encontraram-se fósseis-

guia de foraminíferos Carboníferos (Paleozóico), na Formação Itaituba, caracterizados 

pelos gêneros Fusulinella e Millerella que dataram com precisão estas camadas (Petri, 

1952; Savini & Altiner, 1989).  

 

2.1.2 – Histórico no Rio Grande do Norte 

 
No Rio Grande do Norte existem pouquíssimos estudos relacionados a 

foraminíferos recentes, podendo-se citar o trabalho realizado por Laut, L.L.M., (2007) 

que pesquisou os foraminíferos e tecamebas como indicadores ambientais em estuários 

ambientais no Brasil, onde se abordou o estuário do Rio Potengi - RN. Nesta região 

foram identificados 42 táxons de foraminíferos com dominância de Ammonia beccarii f. 

tepida e Arenoparella mexicana.  

Batista et. al., 2007 realizaram o estudo nos sedimentos de fundo dos Parrachos 

de Maracajaú com o objetivo de verificar o grau de dissolução, abrasão, bioerosão e 

fragmentação nas tecas dos foraminíferos e estimar a influência destes processos 

tafonômicos no controle dos padrões de distribuição e preservação das assembléias. 

Foram encontradas 51 espécies de foraminíferos bentônicos, onde a composição 

taxonômica é típica de ambiente recifal. 

Lima (2008), estudou a sedimentação biogênica da plataforma continental entre 

a região de Porto do Mangue e Galinhos na qual se identificaram foraminíferos em sua 

maioria bentônicos e alguns planctônicos. Os bentônicos identificados pertencem à 

subordem Miliolina (Archaias, Orbitolite, Nonionella, Peneroplis, triloculina e 

Quinqueloculina), subordem Textulariina (Textularia, Bigenerina e Reophax), 

subordem Rotaliina (Pseudononion, Ammonia, Cibicides, Eponides e Asterigerina), 

além de outros: Amphistegina, Uvigerina, Gypisina, Elphidium, Orbulina e lenticulina. 

Já para os planctônicos reconheceu-se a ordem Globigerinida: Globigerinas (tecas 

infladas) e Globorotalias (tecas quilhadas). 

Neto (2011), em sua dissertação de mestrado reconheceu foraminíferos 

bentônicos das subordens Milioliina e Rotaliacea em descrições micropetrográficas de 

beachrocks que afloram em zonas costeiras do litoral oriental e de todo litoral 

setentrional do Rio Grande do Norte, sendo composta tanto pela porção costeira quanto 

pela zona costa-afora. 
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 Na Bacia Potiguar, na Formação Jandaíra, foram reconhecidos fósseis de 

foraminíferos bentônicos (miliolídeos) e planctônicos do Cretáceo 

(Turoniano/Eocampaniano). Esta formação trata-se de uma rampa carbonática que 

registra o final de um pulso de subida do nível do mar, de ocorrência regional, que 

imprimiu à sedimentação condições de deposição em águas cada vez mais profundas 

(Córdoba, 2001).  

Barbosa (2000) realizou um estudo no terreno da Escola Superior de Agronomia 

de Mossoró (ESAM), Rio Grande do Norte, através do furo ESAM, onde foram 

coletados sedimentos cretácicos marinhos da Formação Jandaíra da Bacia Potiguar. O 

intervalo investigado foi de 3,00m a 364,00m, ou seja, até o contato com os arenitos da 

Formação Açu. Estudos petrográficos e micropaleontológicos foram realizados de 

acordo com a metodologia específica, destacando-se os parâmetros bioestratigráficos e 

litoestratigráficos. Nessas amostras, encontraram-se foraminíferos bentônicos, dos quais 

dominam os miliolídeos do gênero Quinqueloculina, ocorrendo também, 

Siphogenerinoides e raramente, globigerinoides (planctônicos).  

 

2.2 – Ostracodes 

2.2.1 – Histórico no Brasil 

No Brasil o estudo de ostracodes fósseis iniciou-se com Jones (1860), onde 

foram identificadas algumas espécies do Eocretáceo da Bahia. Após este trabalho, 

pouquíssimas publicações foram feitas até o final da década de 50. A partir deste 

período o estudo de ostracodes ocorreu de forma sistemática por meio dos 

pesquisadores do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Ciências 

Naturais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porém, apenas no final da 

década de 70 que Vicalvi et al. (1977) divulgaram artigo mostrando a importância de 

microfósseis calcários (entre eles ostracodes) aplicados a interpretação paleoambiental 

do Quaternário. Nestes estudos, utilizaram-se materiais do testemunho (# 4309) com 

5,08 m de comprimento, para o qual se identificou a idade Pleistoceno Superior. Tal 

testemunho foi adquirido pelo Projeto REMAC na plataforma média do estado de São 

Paulo. Esta pesquisa, iniciante no reconhecimento de ostracodes do Quaternário no 

Brasil, mostrou a aplicação deste microcrustáceo no estudo das variações eustáticas, 

possibilitando a identificação de um ambiente fluvial para um estuarino, marinho raso e, 
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por fim, marinho médio (ciclo transgressivo). Neste estudo, identificaram-se vinte e um 

gêneros de ostracodes, dos quais: Cyprideis sp. a espécie mais abundante e freqüente, 

seguida por Hemicytherura sp.(= Oculocytheropteron macropunctatum Whatley et al., 

1988), Patagonacythere sp.(= Coquimba bertelsae Sanguinetti et al., 1991) e 

Xestoleberis sp. Foram feitos estudos preliminares em dois testemunhos da planície 

costeira do Rio Grande do Sul, por Madeira-Falcetta et al. (1980b). Um deles foi 

perfurado na região da praia de Albatroz (ao norte) e outro no município de Palmares do 

Sul (ao sul). A perfuração da Praia de Albatroz apresentou a base composta por uma 

microfauna tipicamente marinha rasa, destacando-se, as seguintes espécies: Cytheretta 

sp. (= Cytheretta punctata Sanguinetti, 1979), Callistocythere sp. [= Callistocythere 

litoralensis (Rossi de García, 1966)], Loxoconcha sp. (= Loxoconha bullata Hartmann, 

1955) e Copytus sp. O topo constituído por sedimentos eólicos apresentou-se estéril. Já 

no testemunho retirado de Palmares do sul identificaram-se variações eustáticas mais 

dinâmicas, sendo: lagunar na base, marinho raso na porção intermediária e mais uma 

vez lagunar no topo. Nos intervalos tipicamente lagunares destaca-se o gênero Cyprideis 

sp., que são abundantes e frequentes. A seção marinha caracteriza-se pelas espécies: 

Bensonia sp. (= Argenticytheretta sp.), Caudites sp., Cytheretta sp. (= Cytheretta 

punctata Sanguinetti, 1979), Cytherura sp. e Bradeya sp. Outra perfuração (G414-PDS-

2) com 69,50 m, também realizada no município de Palmares do Sul, RS foi estudada 

por Bertels et al. (1982) com o objetivo de identificar a microfauna calcária. Os 

testemunhos amostrados contemplam as formações Graxaim (em sua maioria 

continental), Chuí (marinha com eventos mixoalinos alternados) e no topo, Itapoã 

(eólica). Identificaram-se dezesseis espécies de ostracofaunas, sendo a maior parte 

deixada em nomenclaturas abertas. Nas camadas marinhas reconheceram-se as 

seguintes espécies: Kangarina sp. e Bensonia minipunctata [= Argenticytheretta 

minipunctata (Sanguinetti,1979)]. Os domínios mixoalinos apresentaram ostracofauna 

constituída por Cyprideis sp. e Minicythere heinii. Ostracodes neocenozóicos da Bacia 

de pelotas (planície costeira do Rio Grande do Sul), foram estudados por Sanguinetti et 

al. (1991, 1992) e Carreño et al. (1997, 1999). Esses artigos abordaram a sistemática do 

grupo do Neógeno e Quaternário da Bacia de pelotas. Várias espécies foram 

identificadas, sendo as formas predominantes tipicamente marinhas ou mixoalinas, 

especialmente as do gênero Cyprideis. Foram encontradas apenas duas espécies raras de 

formas dulceaqüícolas: Cypris cassinensis e Limnocythere sp. O gênero Brasilicythere, 
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típico da plataforma interna/média, é amplamente encontrado nos mares atuais do sul e 

sudeste do Brasil. Ensaios em bioestratigrafia do neocenozóico com base em ostracodes 

foram feitos por Carreño et al. (1997). Neste estudo identificaram-se três biozonas de 

associação para o Pleistoceno. Carreño et al. (1999) identificaram ciclos 

transgressivos/regressivos neocenozóicos, baseando-se especialmente em ostracodes e 

também em interpretações sedimentológicas, e além disso na paleoecologia de outros 

grupos de microfósseis existentes, tais como foraminíferos e micromoluscos 

anteriormente estudado por outros autores. Evidências mostraram que os máximos 

transgressivos ocorreram no Neomioceno e no Pleistoceno, já os máximos regressivos 

observados no Plioceno, assim como no Pleistoceno. Também deve-se lembrar do artigo 

de Coimbra & Bergue (2001). Tal artigo estudou de forma preliminar a ostracofauna do 

limite Pleistoceno/Holoceno do talude superior da Bacia de Santos, mostrando 

pesquisas iniciantes em associações de ostracodes batiais no Brasil. 

Machado (2002) avaliou a zoogeografia e ecologia dos ostracodes da plataforma 

interna norte do Rio de Janeiro, próximo à cidade de Cabo Frio. A pesquisa resultou na 

análise de 43 amostras sedimentológicas coletadas durante a expedição GEOCOSTA 

RIO II. Este trabalho possibilitou a descrição de 16 famílias, 49 gêneros, 66 espécies e 

dois gêneros que continuaram com nomenclatura indeterminada. Também foi feita a 

identificação de uma nova espécie, Actinocythereis brasiliensis sp.n. As famílias mais 

representativas e mais abundantes quanto ao número de espécies foram: 

Thaerocytheridae e Cytheruridae, respectivamente. A espécie mais encontrada na área 

foi Caudites ohmerti e, dentre as com maior dominância estão, Caudites ohmerti, 

Meridionalicythere? dúbia, Callistocythere litoralensis, Paracytheridea bulbosa, 

Urocythereis dimorphica, Henryhowella inflata, Oculocytheropteron delicatum, 

Xestoleberis umbonata, Henryhowella macrocicatricosa e Brasilicythere 

reticulispinosa. É sugerido que a distribuição zoogeográfica estenda-se um pouco mais 

ao norte, para sete espécies: Cushmanidea variopunctata, Neocytherideis impudicus, 

Hemingwayella advena, Hemingwayella sp., Urocythereis dimorphica, Munseyella 

cornuta e Basslerites costata. Grande parte das espécies são características da 

plataforma continental sul, onde a maior proporção pertence à Subprovínccia Sul 

Brasileira. A fauna encontrada é predominante de águas frias, sofrendo influência da 

zona de ressurgência marinha na região estudada. 
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Bergue et al. (2005), estudaram os ostracodes quaternários batiais da bacia de 

Santos, com ênfase a paleoecologia e a composição taxonômica das assembleias 

recuperadas de três perfurações. Dando-se complemento à pesquisa faunística foram 

exploradas as potencialidades do grupo para a paleoceanografia através do emprego de 

análises geoquímicas nas carapaças. Foram utilizadas a razão Mg/Ca e isótopos estáveis 

de oxigênio para as análises geoquímicas. As análises de elementos traço foram obtidas 

em ostracodes do gênero Krithe, para obter paleotemperaturas. E visando a identificação 

do Último Máximo Glacial (LGM) e do limite Pleistoceno/Holoceno, na qual se utilizou 

o foraminífero bentônico Cibicidoides. Foram identificados 46 gêneros de ostracodes, 

com fauna diversificada, embora pouco abundante em alguns intervalos. São eles, 

Clinocythereis, Cobanocythere, Jonesia, Loxocauda, Loxoconchidea, Macromckenziea, 

Philoneptunus, Swainocythere e Xylocythere são pela primeira vez registrados no 

Atlântico Sudoeste. No estudo de três testemunhos, 79 espécies autóctones foram 

reconhecidas, das quais: Cytheropteron (9 espécies), Krithe (8 espécies) e Cytherella (4 

espécies) os gêneros mais diversificados. Onze espécies são novas: Cytherella sp. nov. 

A, Cytherella sp. nov. B, Cobanocythere sp.nov., Microcythere sp. nov, Saida sp. nov., 

Trachyleberis sp. nov., Ambocythere sp. nov., Parakrithe sp. nov, Cytheropteron sp. 

nov. A e Cytheropteron. sp. nov. B. 

Em 2007, foi identificada uma nova espécie da família Cytheridae (Crustacea 

Ostracoda) a Javanella sanfordae por Bergue et al. Este é o primeiro registro do gênero 

fora da região do sudeste da Austrália, podendo mostrar que este gênero migrou para o 

Atlântico e isso ocorreu antes da elevação do istmo do Panamá, no Mesoplioceno (4 a 3 

Ma), ou através da passagem de Drake, e que logo após dispersou-se para as águas 

profundas da margem continental brasileira. A distribuição estratigráfica e 

zoogeográfica, assim como a validade deste gênero são discutidas. A área estudada 

corresponde a margem sudeste e inclui os estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro e 

São Paulo. 

Nicolaidis (2008) realizou um trabalho sobre a microfauna de ostracodes de 

águas profundas do Pleistoceno / Holoceno da Bacia de Campos, dando destaque ao 

estudo de isótopos estáveis de oxigênio versus mudanças faunísticas. Nesta pesquisa 

utilizaram-se 10 amostras oriundas de um testemunho de sondagem obtido da porção 

norte do talude médio da Bacia de Campos, RJ (1287 m de lâmina d’água). 

Identificaram-se 86 espécies, das quais 46 são autóctones, distribuídas em 28 gêneros e 
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13 famílias. Os gêneros descritos com maior diversidade foram Krithe (sete espécies) e 

Cytheropteron (quatro espécies). E também as famílias Cytheruridae e Krithidae, 

corroborando com estudos similares em outras regiões do mundo. A curva de isótopos 

estáveis de oxigênio alcançado segue a tendência geral das curvas padrões para o 

oceano Atlântico Sul. Mudanças oceanográficas ocorreram no Quaternário da Bacia de 

Campos, e a fauna de ostracodes respondeu a essas mudanças. Isso reforçou a 

potencialidade do grupo como bons indicadores de eventos dessa natureza. 

 

2.2.2 – Histórico no Rio Grande do Norte 

 

 Andrade et al., (2008) conduziu um trabalho no Rio Piranhas-Açu, na porção 

centro sul da Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte, no município de Alto 

do Rodrigues, região de clima quente e semi-árido. Tal estudo teve como objetivo 

conhecer os invertebrados bentônicos atuais, assim como caracterizar os grupos tróficos 

funcionais existentes no rio citado anteriormente. Foram coletados 3525 indivíduos de 

insecta e outros grupos Melacostraca, Gastropoda, Bivalvia, Arachnida, Copepoda, e 

inclusive Ostracoda. 

Barbosa (2000) realizou um estudo no furo ESAM. Nesta testemunhagem, 

coletaram-se sedimentos cretácicos marinhos da Formação Jandaíra da Bacia Potiguar, 

investigando-se o intervalo de 3,00m a 364,00m, até o contato com os arenitos da 

Formação Açu. Análises petrográficas e micropaleontológicas foram realizadas de 

acordo com a metodologia específica, destacando-se os parâmetros bioestratigráficos e 

litoestratigráficos.  Entre os microfósseis encontrados nessas amostras, normalmente 

mal preservados, foram reconhecidos: ostracodes representados pelos gêneros: Bairdia 

(2 espécies); Cytherella sp.3; Brachycythere; Macrocypris; Paracypris; Krithe; 

Buntonia; e Cythereis.  

Michelli et al., (2003) realizou um estudo de argilominerais e ostracodes como 

geotermômetros que se basearam em amostras de testemunhos de sondagem retirados 

na Formação Alagamar (Aptiano-Albiano Inferior) da bacia Potiguar/RN.  Foram 

efetuadas duas perfurações, uma localizada no alto de Macau (RN6- intervalo de 

1.219,5 a 1.276,3 m) e a outra nas proximidades da falha de Ubarana (RN9 – intervalo 

de 2.404,55 a 2.443,15 m). Além dos argilomonerais (ilita, esmectita, caulinita e 

clorita), foram reconhecidas algumas espécies de ostracodes não-marinhos (Cretáceo) 

das famílias: Cyprididae, Limnocytheridae e Darwinulidae. A presença de 
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argilominerais e ostracodes indica a variação dos ambientes deposicionais a partir de um 

ambiente lacustre e de clima árido. E também a passagem por uma fase transgressiva 

com o aumento da salinidade, condições de fundo redutoras e margens subaquosas, 

resultam em exposições subaéreas intermitentes, culminando no topo com um período 

mais úmido e condições de águas salinas. 
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3.1- Geologia Regional 

 
3.1.1- Introdução 

 

A área de estudo está inserida no contexto geológico da Bacia Potiguar, 

localizada no extremo leste da margem equatorial brasileira, entre os meridianos 35 e 

38° W e os paralelos 4 e 5° S (Figura 3.1). Apresenta extensão aproximada de 60.000 

km
2
, onde 40% são emersos (Araripe & Feijó, 1994). A bacia ocupa quase a totalidade 

do estado do Rio Grande do Norte e uma pequena porção do estado do Ceará, 

limitando-se a noroeste pelo Alto de Fortaleza (Bacia do Ceará), a leste pelo Alto de 

Touros, a sul pelo embasamento gnáissico-migmatítico de idade pré-cambriana e a norte 

pela isóbata de 2000 m (Souza, 1982). Esta bacia mostra uma relação genética com uma 

série de bacias intracontinentais de idade neocomiana que constituem o sistema de 

Riftes do Nordeste Brasileiro (Bertani et al.,1990). 

 

 
Figura 3. 1 – Mapa de localização simplificado da Bacia Potiguar (modificado de Farias et al., 1990). 
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3.1.2- Arcabouço Estrutural 

  
Segundo Cremonini et al., (1996) existem quatro feições morfo-estruturais 

principais que constituem o arcabouço estrutural da Bacia Potiguar. Tais feições estão 

relacionadas aos grandes eventos que ocorreram na bacia: grabens e altos internos – 

fases de estiramento crustal (rifte), e plataformas rasas do embasamento e talude – fase 

de deriva continental. Os grabens mostram uma direção geral NE-SW na porção emersa 

da bacia, ocorrendo o margeamento por duas plataformas rasas: Aracati (oeste) e Touros 

(leste) (Cremonini et al, 1996). As feições estruturais da porção submersa apresentam 

direção predominante para NW-SE, devido a uma tectônica transtensional dextral 

decorrente da separação dos continentes sul-americano e africano (Cremonini et 

al,1996; Figura 3.2). 

 

 
Figura 3.2– Mapa do Arcabouço Estrutural da Bacia Potiguar (modificado de Cremonini et al 1996). 
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Durante o Cretáceo foi implantado o Rifte Potiguar sobre as rochas do 

embasamento cristalino, onde se aproveitou o trend predominante de direção NE-SW 

deste embasamento, sendo a Falha de Carnaubais correspondente a principal falha do 

Rifte Potiguar (Matos, 1992). Esta falha, segundo Hackspacher & Oliveira (1984), está 

associada a uma possível reativação da Zona de Cisalhamento de Portalegre de idade 

Brasiliano.  

Na Bacia Potiguar também são observadas outras importantes estruturas de 

direção NW-SE, além das de direção NE-SW. Estas estruturas de direção NW-SE foram 

interpretadas por Hackspacher et al, (1985) como o produto de reativações pós-

campanianas. Tais estruturas também foram interpretadas por Matos (1992) como sendo 

falhas de transferência durante a fase rifte inicial. Este padrão de falhamentos NW-SE e 

NE-SW na porção submersa da bacia foi caracterizada por Cremonini et al, (1996) 

como sendo o produto da superposição de fases de rifteamento.  

 

3.1.3- Evolução Tectono-Sedimentar 

 

A evolução da margem equatorial atlântica que teve início no final do Jurássico 

originou a Bacia Potiguar. Entre a África e a América do Sul ocorreu uma rotação 

diferencial dextral, a qual originou na Província Borborema um regime de esforços com 

distensão norte-sul e compressão leste-oeste, possibilitando o surgimento de diversas 

bacias rifte que foram submetidas a regimes transtensional (rifte Potiguar, por exemplo) 

e transpressional (Françolim & Szatmari, 1987). 

 De acordo com Chang & Figueiredo (1988) e Matos (1987 e 1992) são 

identificados três importantes estágios tectônicos: Sin-Rifte I (Neojurássico - início da 

deformação distensional, ocorrendo deposição de clásticos na Depressão Afro-

Brasileira), Sin-Rifte II ( Neoberriasiano?/Eobarremiano? – desenvolvimento de bacias 

rifte intracontinentais controladas por falhas de rejeito preferencialmente normal) e Sin-

Rifte III (Neoberriasiano?/Eoaptiano? – começo do processo distensivo e concentração 

da deformação ao longo da futura margem continental, ocasionando grandes mudanças 

na cinemática rifte). Estes ocorrem em resposta à dinâmica das placas tectônicas durante 

o início da fragmentação do Gondwana. Segundo Matos (1999 e 2000) há uma nova 

divisão que se baseia nas zonas transformantes e também no posicionamento das bacias 
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em relação às zonas mencionadas, propondo-se três estágios principais: Pré, Sin e Pós-

transformante. 

 O período anterior à separação dos continentes é identificado pelo estágio Pré-

Transformante, que se subdivide em Pré-Transtração: Paleozóico-Jurássico – na Bacia 

Potiguar representa a Formação Pendência (seção rifte neocomiana) e Sin-Transtração: 

Aptiano-Albiano - caracteriza as rochas sedimentares das formações Pendência e 

Pescada na porção submersa da bacia e também os depósitos da Formação Alagamar na 

região emersa e submersa. 

 O estágio Sin-Transformante marca o processo de separação continental e a 

criação do assoalho oceânico, que se subdivide em transtração (cisalhamento simples) e 

transpressão (wrench). Este estágio representa a seção albo-cenomaniana depositada nos 

segmentos NW e E da Bacia, constituindo as formações Açu, Ponta do Mel e 

Quebradas. 

 A fase Pós-Transformante insere-se no contexto de margem passiva, sendo 

representada pelas seções turoniana-campaniana inferior (Formação Jandaíra) e 

campaniana superior-recente (Formações Ubarana, Tibau e Guamaré). 

Os estudos de Bertani et al (1990) revelaram que o preenchimento sedimentar 

desta bacia se reflete nas diferentes fases de evolução tectônica, sendo a fase rifte 

correspondente as formações Pendência e Pescada; a fase transicional, constituída pela 

Formação Alagamar; e a fase drifte, representada pelas seqüências flúvio-marinhas 

transgressiva - formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas e Jandaíra, e regressiva - 

formações Ubarana, Guamaré, Tibau e Barreiras
 
(Araripe & Feijó, 1994 e Pessoa 

Neto,1999). 

 

3.1.4- Litoestratigrafia 

  

A estratigrafia da Bacia Potiguar divide-se em três estágios tectônicos principais 

(Souza, 1982): rifte (subsidência e sedimentação controladas por mecanismos de 

extensão e afinamento crustal), transicional e drifte, nestes últimos o resfriamento da 

crosta e balanço isostático são os controles básicos (Bertani et al, 1990).  

 Com base em Araripe & Feijó (1994), as rochas sedimentares da Bacia Potiguar, 

atualmente, estão organizadas da base para o topo em três Grupos: Areia Branca, Apodi 
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e Agulha (Figura 3.3). Estes grupos litológicos são separados por discordâncias 

regionais associadas a três eventos: Magmatismo Rio Ceará-Mirim (120 a 140 Ma); 

Magmatismo Serra do Cuó com idade de aproximadamente 53 Ma; e Magmatismo 

Macau (29 a 45 Ma; Mizusaki, 1987).  

 



 

Costa, R.O.L. 2015 – Dissertação de Mestrado – PPGG / UFRN                                                                     Capítulo 3                                                                              

                                                                                   

 

Foraminíferos, Ostracodes e Microfauna associada da Plataforma Continental Equatorial Norte-Riograndense, NE 

Brasil: área Porto do Mangue a Galinhos 

 41 

 

Figura 3.3 – Carta cronoestratigráfica da Bacia Potiguar (modificado de Araripe & Feijó, 1994). 
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3.1.4.1- Grupo Areia Branca 

  

Denominado por Araripe & Feijó (1994) para subdividir o grupo de 

predominância clástica nas formações Pendência, Pescada e Alagamar. 

 A Formação Pendência (Souza, 1982) identificou como uma espessa seção 

clástica sotoposta discordantemente aos clásticos e carbonatos da Formação Alagamar e 

sobreposta ao embasamento cristalino também de forma discordante. A presença de 

arenitos finos, médios e grossos, cinzas-esbranquiçados, com intercalações de folhelhos 

e siltitos cinzentos caracteriza a Formação Pendência. Esta formação foi interpretada 

por Della Fávera (1992) como leques aluviais associados a falhamentos e sistemas 

flúvio-deltáicos que progradam sobre pelitos lacustres, entremeados por freqüentes 

turbiditos. 

 A Formação Pescada relaciona-se a uma cunha clástica sintectônica presente no 

bloco baixo adjacente à região do campo produtor de pescada, origem de seu nome 

(Teixeira, 1990, 1991; Fonseca, 1992). É uma unidade caracterizada pela existência de 

arenitos médios brancos e arenitos finos cinzento com intercalações de folhelhos e 

siltitos cinzentos (Pessoa Neto, 1999). 

 A Formação Alagamar foi reconhecida por Souza (1982), constituindo uma 

seção areno-carbonática sotoposta em discordância à Formação Açu. Também há 

discordância no seu contato inferior com as formações Pescada ou Pendência, ou com o 

embasamento. Esta unidade é dividida em dois membros: Upanema (basal), 

caracterizado por arenitos finos e grossos de cor cinza e por folhelhos cinzas-

esverdeados; e Membro Galinhos – constituído predominantemente por pelitos, com 

folhelhos cinza-escuros e calcilutitos cremes-claros. Estes dois membros são separados 

por uma seção informal pelítica denominada de Camadas Ponta do Tubarão, as quais 

são formadas por calcarenitos e calcilutitos ostracoidais e folhelhos escuros euxínicos. 

De acordo com datações bioestratigráficas em palinomorfos e ostracodes a idade 

estabelecida para esta formação é Neo-Aptiano. Foram interpretados os seguintes 

sistemas deposicionais: flúvio-deltáico (Upanema), lagunar (Ponta do Tubarão) e 

nerítico (Galinhos). 
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3.1.4.2- Grupo Apodi 

 De acordo com Araripe & Feijó (1994) este grupo é subdividido nas formações 

Açu, Jandaíra, Ponta do Mel e Quebradas. A ocorrência de rochas carbonáticas aumenta 

significativamente nestas unidades. 

 A Formação Açu é constituída por uma sucessão de rochas siliciclásticas que 

variam de conglomerados a argilitos, representando a porção continental da Seqüência 

Transgressiva Albo-Cenomaniana (Bertani et al., 1990). Esta formação foi subdividida 

por Vasconcelos et al. 1990 em unidades informais denominadas de Açu-1 (porção 

basal da Formação Açu, representada por arenitos grossos e argilosos, com poucos 

siltitos ou folhelhos), Açu-2 (contato com as unidades Açu-1 (base) e Açu-3 (topo), 

sendo constituída por arenitos grossos a finos, siltitos e folhelhos, e também por 

calcarenitos e calcilutitos da Formação Ponta do Mel que se intercalam com esta 

unidade), Açu-3 (contato basal com a unidade Açu-2 e contato superior com a unidade 

Açu-4, composta por arenitos grossos a finos, siltitos e folhelhos, ocorrendo diminuição 

de granulometria dos arenitos para o topo, onde a argilosidade aumenta) e Açu-4 

(membro superior da Formação Açu, tendo como limites inferior e superior a unidade 

Açu-3 e a Formação Jandaíra, respectivamente, sendo constituída por argilitos, 

folhelhos, siltitos, arenitos muito finos a médios e, às vezes, calcilutitos e margas 

dolomitizadas). Os sistemas deposicionais interpretados para esta formação relacionam-

se a leques aluviais, sistemas fluviais entrelaçados e meandrantes e uma transgressão 

costeira estuarina (Vasconcelos et al., 1990). 

 A Formação Ponta do Mel foi acrescentada por Tibana & Terra (1981), à 

coluna estratigráfica da Bacia Potiguar. É constituída por calcarenitos oolíticos cremes, 

doloespatitos castanhos-claros e calcilutitos brancos, com folhelhos verdes-claros. 

Recobre concordantemente a Formação Açu e também interdigita-se lateralmente a esta 

mesma formação. Ainda sobre a Formação Ponta do Mel de modo discordante está a 

Formação Quebradas, recobrindo-a. Datações realizadas com foraminíferos plântônicos, 

nanofósseis calcários e palinomorfos estatabeleceram-lhe uma idade neo-albiana. 

Tibana & Terra (1981) estabeleceram um sistema deposicional de plataforma rasa, 

associada a planície de maré e mar aberto.  

 A Formação Quebradas foi dividida por Araripe & Feijó (1994) em dois 

membros: Redonda (intercalações de arenitos, folhelhos e siltitos) e Porto do Mangue 
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(corresponde a folhelhos e arenitos subordinados). O sistema deposicional interpretado 

para esta formação está relacionado a plataforma e talude com presença importante de 

turbiditos. A idade é cenomaniana obtida através de dados bioestratigráficos. 

 A Formação Jandaíra inicialmente foi proposta por Sampaio & Schaller 

(1968), como uma seção constituída por calcarenitos, calcarenitos bioclásticos e 

calcilutitos. Entre o Turoniano e o Meso-Campaniano, os sedimentos foram depositados 

sobre uma grande plataforma carbonática que recobriu toda porção emersa da bacia. 

Posteriormente, Monteiro & Faria (1990) identificaram dois modelos distintos para a 

plataforma carbonática da Formação Jandaíra. O primeiro modelo está associado a uma 

rampa carbonática sem borda definida, com fácies de águas rasas passando 

gradativamente para fácies de águas profundas, já o segundo relaciona-se a uma de 

plataforma carbonática com borda formada por bancos bioclásticos, restringindo uma 

plataforma ampla e rasa. Há um predomínio de sedimentos de fundo de laguna e de 

barras bioclásticas na parte emersa. Diferentes sistemas deposicionais foram definidos 

por Córdoba (2001), para as rochas carbonáticas desta formação, os quais estão 

dispostos em uma ampla rampa carbonática: interna, intermediária e externa.  

 Rampa interna: caracterizada por sistemas estuarino, de praia e de planície de 

maré, lagunar, manchas recifais e barras de maré carbonáticas; 

 Rampa intermediária: corresponde a depósitos de tempestades,  

 Rampa externa: constituída por turbiditos finamente acamadados. 

  Esta porção carbonática possui um contato concordante com os clásticos 

transicionais das Formações Açu e Quebradas, apresentando uma grande discordância 

neocampaniana que indica o final da seqüência marinha transgressiva. 

.  

3.1.4.3- Grupo Agulha 

 Abrange as rochas formadas por clásticos e carbonatos de alta e baixa energia 

que constituem as formações Ubarana, Guamaré e Tibau. 

 A Formação Ubarana, segundo Araripe & Feijó (1994) e Pessoa Neto (1999) é 

caracterizada por uma espessa seção de folhelhos e argilitos cinzentos, entremeada por 

camadas relativamente delgadas de arenitos grossos a muito finos esbranquiçados, 

siltitos cinzas-acastanhados e calcarenitos finos cremes-claros. É interdigitada com as 

rochas do Grupo Apodi e da Formação Guamaré, em direção ao continente. Apresenta 
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pelitos datados desde o Albiano até o Holoceno que foram depositados em talude e 

bacia. 

A Formação Guamaré relaciona-se a uma seqüência carbonática interposta 

lateralmente aos pelitos da Formação Ubarana e aos arenitos da Formação Tibau. É 

constituída por calcarenitos bioclásticos cremes e calcilutitos, que foram depositados em 

plataforma e talude carbonáticos. A idade obtida, por meio de seu conteúdo fossilífero, 

se estende do Neocampaniano ao Holoceno (Araripe & Feijó (1994) apud Souza, 1982). 

 A Formação Tibau representa os clásticos grossos sobrepostos aos carbonatos 

da Formação Guamaré, que foi proposta por Silva (1966). É constituída por arenitos 

grossos hialinos, os quais se interdigitam lateralmente com as formações Barreiras e 

Guamaré. O sistema de leques costeiros atua desde o Neocampaniano ao Holoceno. Nas 

formações Tibau e Guamaré frequentemente ocorrem interdigitações litológicas o que 

acaba dificultando a diferenciação de cada uma delas, optando-se a denominação Tibau-

Guamaré.  

 

3.1.5 - Magmatismo Meso-Cenozóico 

  

Ocorreram três episódios vulcânicos a partir do preenchimento sedimentar, 

subdivididos em três formações: Rio Ceará-Mirim, Serra do Cuó e Macau (Araripe & 

Feijó, 1994).  

A Formação Rio Ceará-Mirim apresenta-se sob a forma de diques de diabásio 

toleiítico orientados na direção E-W, apresentando um intervalo de idade que vai do 

Valanginiano ao Aptiano -120 e 140 M.a (Oliveira, 1993).  

A Formação Serra do Cuó foi reconhecida por Lima Neto (1989) e situa-se ao 

sul da Bacia Potiguar em uma serra que possui o mesmo nome. É identificada em diques 

de diabásio com tendência alcalina e tem idade radiométrica de 92 + 6 M.a. 

(Santoniano-Campaniano). 

 A Formação Macau foi designada por Mayer (1974) para caracterizar os 

derrames de olivina-basalto afanítico eocênicos e oligocênicos (29 e 45 M.a. – 

Mizusaki, 1987) que ocorrem intercalados com as rochas sedimentares das formações 

Tibau, Guamaré e Ubarana. 
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3.2- Geologia Local 

 

No estado do Rio Grande do Norte, a plataforma continental apresenta uma 

largura média de 30 a 40 km e a quebra do talude ocorre a uma profundidade entre 50 e 

60 m. Existem alguns estudos detalhados na plataforma interna, como por exemplo, os 

realizados por Gorini et al (1982), Costa Neto (1997), Guedes (2002), Tabosa & Vital 

(2001), Vital & Guedes (1999) Vital et al (2002a e b, 2005a e b), Lima (2008). 

Costa Neto (1997) realizou um trabalho que identificou as diversas formas de 

fundo existentes na plataforma em estudo. 

Diversas feições geomorfológicas desenvolveram-se nesta área, resultantes da 

evolução quaternária, associadas a sucessivas variações do nível do mar e ao 

crescimento acentuado de algas coralinas. Atualmente, a antepraia-plataforma interna é 

retrabalhada pelo sistema de circulação local, onde são gerados bancos arenosos 

longitudinais que dificultam a caracterização de tal limite. Estudos na porção W 

permitiram a identificação da profundidade média de 10 m para o possível limite entre a 

antepraia e a plataforma (Swift, 1976 apud Costa Neto, 1997). 

  Um padrão de isóbatas foi definido, paralelos aos grabens da porção submersa 

(com orientação E-W), possibilitando a morfologia da linha de costa atual. As formas de 

fundo da plataforma foram classificadas por Costa Neto (1997) de acordo com suas 

morfologias em: Paleocanal, bancos arenosos longitudinais, bancos de algas calcárias, 

recifes e fundo plano, tais feições deposicionais ou erosivas, serão a seguir descritas.  

 Paleocanal: Situado ao largo da foz do Rio Açu, com uma largura média de 4 

km e com direção NE, alcançando a isóbata de 24 m (distância de 23 km da 

linha de costa, aproximadamente) mostra fundo plano com gradiente de 1:700. O 

canal é dividido em duas partes (interna e externa) em decorrência de uma 

soleira de aproximadamente 550 m de largura (base) e uma profundidade de 14 

m. A parte interna (lado da costa, com profundidade máxima de 22 m) e a 

externa (lado do mar aberto, com profundidade máxima de 24 m). O paleocanal 

corresponde a região de deposição dos sedimentos pelíticos oriundos dos rios 

Açu e dos Cavalos para a plataforma, em forma de uma pluma em suspensão. A 

sedimentação desse paleocanal também é influenciada pela deriva litorânea. Na 

região interna do paleocanal predominam as fácies lama bioclástica e lama 

biolitoclástica arenosa, já nas proximidades da costa ocorrem principalmente 
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lama litobioclástica e lama terrígena arenosa, e também areia litobioclástica e 

areia litoclástica fina a muito fina em menor quantidade. 

 Bancos arenosos longitudinais: Representam as feições contínuas com 

orientação preferencial paralela à linha de costa com larguras que variam de 300 

a 800 m e alturas relativas de 1 a 3 m. A topografia é elevada em relação ao 

fundo da plataforma, geralmente apresentam morfologia de cristas e cavas entre 

as profundidades de 2 a 5 m. Os bancos são encontrados, especialmente nas 

proximidades de Diogo Lopes (extremo E da área), sendo predominantemente 

constituídos por sedimentos das fácies lama terrígena arenosa, areia 

litobioclástica e areia litoclástica muito grossa a grossa, já a NW da área 

predomina areia bioclástica muito grossa a grossa. Nas cristas dos bancos 

predominam areia quartzosa e nas cavas areia quartzosa com grande acumulação 

de fragmentos de conchas, lama e pouca areia biodetrítica. 

 Bancos de algas calcárias: São feições lineares que foram reconhecidas por 

meio de registros batimétricos, observando-se um sistema de sucessivas cristas 

de bancos, simétricos, com comprimentos de onda de 600 a 1.500 m e altura de 

1,5 a 4,0 m. Em alguns casos, ocorrem topos planos como resposta ao 

desenvolvimento de algas calcárias e vermetídeos em grande escala. Pode se 

estabelecer uma correlação entre suas cristas, definindo-se uma direção NE-SW. 

Essas feições constituem os bancos de algas coralinas, predominando cascalhos 

e areias bioclásticas com rodolitos. 

 Recifes: Correspondem a estruturas morfológicas que se distribuem na porção E 

e extremo NW da área de estudo e que se elevam do fundo submarino. As 

estruturas são classificadas em lineares ou isoladas. 

 Fundo plano: É uma feição desenvolvida, principalmente na porção W da 

região, mostrando formas de leito tipo marcas de ondas e megamarcas de ondas, 

e também ao longo do eixo do paleocanal. Trata-se de uma feição com relevo 

plano a suavemente ondulado com gradiente variando de 1:1.700 a 1:2.800. 

Nesta região ocorre a presença de fácies areia bioclástica e biolitoclástica muito 

grossa a grossa e lama terrígena arenosa. 

Vital et al 2005 realizaram uma pesquisa mais detalhada da plataforma continental 

entre a região de Guamaré e Macau possibilitando a elaboração de uma carta 
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sedimentológica, onde visualizaram-se diferentes fácies. Este trabalho foi obtido pelo 

estudo de imagens de satélite e de coletas de amostras, estabelecendo-se diversas 

feições submersas para esta região da plataforma: 

 Fundo plano: Fundo escuro homogêneo em águas mais rasas que 10 m. 

 Campos de dunas longitudinais subaquosas muito grandes (sentido de Ashley, 

1990): Representam feições assimétricas com 2 a 3,5 m de altura (Rober, 2001). 

 Campos de dunas transversais muito grandes: Observa-se a profundidades 

maiores que 10 m, com orientação NE-SW. 

 Recifes: Corresponde a uma linha contínua offshore bordejando as dunas 

transversais. 

 Vale inciso (antigo canyon do Rio Açu): É identificado por uma margem leste 

relativamente íngreme e pronunciada, e uma margem oeste com apenas um 

declive suave (Schwarzer et al., 2006). 

Posteriormente Vital et al (2008) seguindo a mesma metodologia, ampliou a área de 

estudos para o trecho entre São Bento do Norte e Ponta do Mel (Figura 3.4), 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4– Carta sedimentológica para a plataforma continental brasileira entre São Bento  e Ponta do 

Mangue (NE Brasil) ( Vital et al., 2008). 
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Capítulo IV – Oceanografia 
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4.1- Introdução 

 Uma região costeira está submetida a diversos processos sedimentares, tais como 

erosão e deposição que são provenientes de fatores oceanográficos / hidrológicos, 

meteorológicos / climáticos, geológicos e antrópicos (Souza, 1997). A ação de ondas, 

marés, ventos e correntes resulta dos fatores oceanográficos / hidrológicos, sendo estes 

processos os responsáveis pela dinâmica sedimentar das praias. Portanto, a plataforma 

continental adjacente ao Rio Grande do Norte é afetada por diversos processos. Esta 

plataforma é composta por uma mistura de sedimentos siliciclásticos e carbonáticos. A 

lâmina d´água atinge 60 m na quebra do talude. Os rios que alimentam a região são 

pequenos e não contribuem de forma significativa para o aporte de sedimentos. Os 

principais rios da região são Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró, porém não geram grande 

descarga sedimentar. Dessa forma, a plataforma não possui um grande aporte 

sedimentar e não gera plumas distintas de sedimentos (Vital et  al., 2008). 

 

4.2 - Ondas 

  

As ondas são originadas pela interação dos ventos com a superfície do mar, 

dependendo fundamentalmente da velocidade, duração e extensão que os ventos atuam. 

O desenvolvimento da linha de costa é influenciado pela energia das ondas. Na costa 

brasileira as ondas são caracterizadas por ondulações geradas por ventos alísios do NE 

(na região entre o Cabo Orange e Cabo Calcanhar) e por ondulações provenientes do 

cinturão tempestuoso subpolar do Atlântico Sul, provenientes do SE (região entre o 

Cabo Calcanhar e Arroio Chuí).  Vital (2009) apresenta para a região de Guamaré, costa 

do Rio Grande do Norte, medidas de ondas na plataforma, com altura média de 56 cm 

com máxima e mínima de 123 cm e 27 cm, respectivamente, bem como na zona de surf, 

com altura máxima de 80 cm e mínima de 22 cm. 

 

4.3 - Marés e Variações do Nível do Mar 

 

O fenômeno das marés é ocasionado pela atração gravitacional que o sol e 

especialmente a lua exercem sobre as águas oceânicas, sendo que a Lua exerce o dobro 

da atração gravitacional em relação ao Sol devido sua maior proximidade com a Terra. 

Na costa nordeste existe dois regimes de marés, podendo ser em parte mesomarés e 

macromarés (Souza et al, 2005). A área de estudo, inserida na plataforma adjacente, 
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apresenta substrato siliciclástico e carbonático/ bioclástico, submetendo-se a um regime 

de mesomaré, semidiurno e com forte deriva litorânea predominantemente para NW 

(Silva, 1991; Costa Neto, 1997; Vital et al., 2005). Observaram-se variações no nível do 

mar com uma altura máxima de 3,3 m no período de sizígia (Vital, 2009).  

 

4.4 - Ventos 

 

A direção dos ventos na costa nordeste do Brasil (Dominguez et al.,1992) é 

controlada por movimentos sazonais das zonas de convergência intertropical. No estado 

do RN há variações na direção dos ventos que atuam ora para E-SE (costa oriental) e 

ora para E-NE (costa setentrional); (Figura 4.1). Na região setentrional estes ventos 

apresentam velocidade média anual de 6,2 m/s entre os meses de agosto a abril (direção 

E) e maio a julho (direção NE), sendo que ocorrem ventos mais fortes na região, os 

quais foram registrados nos meses de agosto a dezembro com velocidade de 9 m/s 

(Vital, 2009).  

 
Figura 4.1: Mapa da região litorânea norte do RN, mostrando a direção predominante dos ventos e da 

corrente de deriva litorânea. Dados obtidos de modificações realizadas em estações meteorológicas e 

direções de dunas  

(modificado de Fortes, 1987). 
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4.5 - Correntes 

  

 As correntes marinhas, nesta área, originam-se pela integração e diferentes 

orientações da linha de costa (orientação preferencial E-W), dos ventos (orientação 

preferencial E-SE) e dos fluxos de ondas (vindos do NE-E). Uma deriva litorânea 

(longshore drift), na direção oeste é gerada por este conjunto de fatores. Tal corrente de 

deriva litorânea ocasiona o transporte de sedimentos de E para W (Figura 4.1), a uma 

velocidade máxima entre 0,85 e 1,63 m/s no decorrer do ano (Chaves et al 2006). A 

direção média das correntes é estabelecida pelo padrão de ventos da região. Na baixa 

mar (fluxo de maré vazante, predominante) observa-se uma maior intensidade, 

favorecendo o desenvolvimento de deltas de maré vazante e pequenos pontais arenosos 

(Vital, 2009).  

 

4.6 – Temperatura da superfície do mar 

Amaro et al. 2012,  efetuaram a análise simultânea de dados estatísticos TSM 

(Temperatura da superfície do mar) e CSM (Concentração de clorofila na camada 

superfícial do mar) na caracterização de diversos processos físicos que contribuem para 

o desenvolvimento fitoplanctônico, associados às anomalias de temperaturas, mostrando 

áreas de ressurgência, frentes, correntes, meandros e vórtices (Denman & Abbott, 1994, 

Kampel, 2003, Mano et al., 2003, Kampel & Souza, 2005). Também observou que em 

imagens de temperatura da superfície do mar (TSM) captada em 29 de maio de 2004, as 

águas relativamente mais frias ocorrem próximas à linha de costa, mostrando 

temperaturas mínimas de 24ºC, dominando a plataforma até oeste da área do estuário do 

rio Açu. As plumas de águas relativamente mais frias são observadas na porção leste da 

região, recorrentes por mais de 100 km na direção NNW. É provável que sejam 

procedentes de NEE e sejam responsáveis pelas águas mais frias nas proximidades da 

costa, representadas pelas temperaturas mais baixas sobre a área de São Bento do Norte, 

Galinhos e Apodi. No centro da área, pode se observar o desenvolvimento de uma 

feição em forma de leque aberto para o oceano de águas com temperaturas em torno de 

29ºC e máximas de 35ºC. A ocorrência destas temperaturas relativamente mais elevadas 

formam núcleos na desembocadura do Rio Apodi. Em 03 de Junho de 2004, a imagem 

TSM registrou temperaturas em torno de 29,5 e 33ºC em plumas costeiras 

desenvolvidas na foz dos rios Açu e Apodi, respectivamente, movimentando-se para 
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oeste no sentido da deriva litorânea. A entrada dos braços de mar ou canais de maré de 

Galinhos é marcada por um núcleo de águas com temperaturas de cerca de 28,5ºC. Uma 

mancha de águas mais frias é observada na porção leste da imagem, as temperaturas são 

da ordem de 27ºC, provenientes das áreas oceânicas a leste do continente, estendendo-se 

até o litoral setentrional e mantendo as águas a Oeste de Touros adjacente a São Bento 

do Norte com temperaturas em torno de 27,5ºC. É importante destacar que na região 

central da área, as águas são relativamente mais quentes e concentram-se a partir da 

isóbata de 10m para as maiores profundidades, principalmente acompanhando a quebra 

da plataforma. 
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Capítulo V – Materiais e métodos 
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5.1- Introdução 

Os métodos empregados neste estudo foram distribuídos em cinco etapas, as 

quais envolveram atividades relacionadas às áreas de Geologia Marinha, 

Paleontologia e Sedimentologia (Figura 5.1). 

1. Primeira Etapa:  

(i) Pesquisa bibliográfica envolvendo temas como o estado da arte sobre 

foraminíferos e ostracodes: situação no Brasil e no Rio Grande do Norte, a geologia 

da área de estudo e da Bacia Potiguar e a oceanografia; 

2. Segunda Etapa:  

(i) Seleção de amostras de sedimentos recentes do banco de dados da UFRN;  

3. Terceira Etapa:  

(i) Preparação de amostras de sedimentos biogênicos no Laboratório de 

Sedimentologia, utilizando os métodos de lavagem, secagem, quarteamento e 

peneiramento. A lavagem é feita para a retirada do sal, a secagem para eliminar a 

umidade da amostra, o quarteamento para uma homogeneização do material e o 

peneiramento para os diferentes intervalos granulométricos (> 2 mm, 1 mm, 0,500 

mm, 0,250 mm, 0,125 mm e 0,063 mm); 

(ii) Separação / Flotação do material biogênico da parte terrígena para facilitar a 

descrição; 

(iii) Descrição das amostras de sedimentos biogênicos enfocando os tipos e 

quantidades de cada componente biogênico bem como sua classificação taxonômica, 

especialmente dos foraminíferos e ostracodes para os intervalos de 0,250mm e 

0,063mm. Nesta fase foram realizadas análises qualitativas dos ostracodes e análises 

qualitativas e quantitativas dos foraminíferos. Nos estudos quantitativos dos 

foraminíferos foram aplicadas análises univariadas (índices ecológicos (diversidade, 

equitatividade e dominância) e multivariadas (MDS e clusters).  

4. Quarta Etapa:  

Preparação de amostras para análises especiais: 

 (i) Datação pelo método C
14

 de diferentes gerações de sedimentos biogênicos 

presentes na atual plataforma continental, de amostras selecionadas e enviadas para 

a Universidade de Kiel através de convênio com a UFRN. 
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(ii) Análises em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectômetro de 

Energia Dispersiva (EDS), realizadas na UFRN; 

5. Quinta Etapa:  

Integração e interpretação de todos os dados e resultados obtidos nas etapas 

anteriores e elaboração da Dissertação de Mestrado. 

 

 
Figura 5.1: Etapas da metodologia de trabalho. 

 

 

5.2- Etapa preliminar 

Na área de estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas objetivando-se o 

conhecimento dos ambientes costeiros, sistemas deposicionais e geologia marinha. Uma 

carta batimétrica foi utilizada como base (Figura 5.2), assim como imagens de satélite 

(Landsat 7 ETM+ com composição RGB 321) para o reconhecimento dos pontos de 

coletas de amostras. 
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Figura 5.2 – Carta batimétrica da área em estudo usada como base cartográfica 

preliminar em escala 1: 100.000 (Vital & Frazão, 2005). 

 

5.3- Etapa de Campo 

As amostras utilizadas para a elaboração desta tese foram adquiridas com o 

amostrador pontual tipo Van-Veen, sendo um dos mais indicados para as coletas de 

sedimentos de fundo marinho, devido a sua capacidade e também pelo seu modo de 

travamento. Entre as amostras coletadas foram selecionadas 21 dispostas em 3 (três) 

perfis perpendiculares a costa: Galos, Macau e Ponta do Mel. Tais perfis representam a 

área de estudo tanto espacialmente quanto em relação a profundidade. A tabela abaixo 

também apresenta as amostras que foram selecionadas para a datação pelo método de 

carbono 14, são elas: P-01 A, P-01 D, P-01 G, P-02 B, P-02 G, P-02 I e P-03 A. 
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5.4- Etapa de Tratamento 

Como etapa posterior a seleção, as amostras foram submetidas aos processos 

sedimentológicos de lavagem, secagem, quarteamento e peneiramento. A lavagem foi 

realizada principalmente para a retirada do sal e foi feita em uma centrífuga Multifuge 

3SR da marca Heraeus, a uma temperatura de 25 ºC, com rotação de 4000 rpm e 

aceleração e desaceleração na ordem de 9 rpm/s.  

A secagem dividiu-se em dois métodos: um para materiais arenosos e/ou 

cascalhosos e outro para materiais argilosos. Os materiais arenosos e ou cascalhosos 

foram secos em uma estufa da Tecnal TE 394/2 com uma temperatura de -50 Cº. Os 

materiais argilosos foram secos a frio em um liofilizador da marca Thermo Savant – 

modelo Modulyor que funciona utilizando uma pressão a vácuo (600 mbar), retirando a 

água do material por sublimação e resultando em um material com uma estrutura porosa 

livre de umidade e capaz de ser reconstituída pela simples adição de água. O material 

antes de ser colocado no liofilizador deve estar congelado a uma temperatura baixa 

(nesta pesquisa, a temperatura usada foi de 50 ºC). 

No quarteamento realizou-se uma homogeneização do material, onde retirou-se 

100 g para análise e o restante foi arquivado.  

Na fase de peneiramento a amostra foi separada em diferentes frações 

granulométricas utilizando-se os intervalos > 2,00 mm; 1,00 mm; 0,500 mm; 0,250 mm, 

0,125 mm e 0,063mm. Utilizou-se um peneirador elétrico da Produtest que utiliza o 

método de rot up. Estes diferentes intervalos granulométricos foram analisados e seus 

tipos de organismos identificados individualmente para cada fração. Para a descrição de 

foraminíferos e ostracodes foram utilizados os intervalos de 0,250mm e 0,063mm.  

 

5.5- Análises qualitativas dos ostracodes e dos foraminíferos bentônicos e 

planctônicos 

A identificação dos ostracodes e foraminíferos foram feitas com base em 

referências de artigos, livros e atlas.  

Os gêneros de ostracodes foram reconhecidos tendo como base o trabalho de 

Bergue e Coimbra, 2008, por meio da visualização de plates. 

Os gêneros / espécies de foraminíferos planctônicos e bentônicos foram 

identificados com o auxílio dos livros de Paleontologia (Vilela (2004), Sen Gupta 
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(1999) e Treatise (Loeblich & Tappan, 1988), sendo que para os gêneros bentônicos se 

utilizou também o Atlas of Benthic Shelf Foraminifera of the Southwest Atlantic, The 

Hague (1980)). 

O equipamento utilizado para a identificação dos ostracodes e foraminíferos foi 

uma lupa Zeiss (modelo Discovery.V8), acoplada ao software AXIOVISION SE64 que 

foi usado para a captura das imagens dos microfósseis. 

 

5.6- Análises quantitativas dos foraminíferos bentônicos e planctônicos 

Os foraminíferos foram calculados a partir do material examinado. As análises 

numéricas foram baseadas em dados de abundância absoluta de espécies de 

foraminíferos. 

Foram realizadas análises univariadas, que englobam os índices ecológicos e as 

análises multivariadas MDS e Clusters.  

No estudo dos índices ecológicos foram analisados os dados de diversidade, 

equitatividade e dominância. O Índice de Shannon (1949), mede o grau de incerteza em 

prever que espécie pertencerá um indivíduo escolhido, ao acaso, de uma amostra com S 

espécies e N indivíduos. Quanto menor o valor do índice de Shannon, menor o grau de 

incerteza e, portanto, a diversidade da amostra é baixa. A diversidade tende a ser mais 

alta quanto maior o valor do índice.  É calculado por meio da fórmula:  

 onde pi: freqüência de cada espécie, para i variando de 1 a S 

(Riqueza). O índice de equitatividade mostra a relação com a uniformidade da 

distribuição dos indivíduos entre as diferentes espécies (Clarcke & Warwick, 1994). 

Nesta pesquisa se utilizou o índice de Pielou (1969), representado pela seguinte 

fórmula:  

 

Portanto, H’ corresponde a diversidade de espécies, Hmax a diversidade sob 

condições de máxima equitatividade, expresso como log2 S, sendo S o número de 

espécies. 

No procedimento de quarteamento, separou-se uma pequena quantidade da amostra 

na célula, em seguida se considerou a contagem individual de cada gênero ou espécie e 
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dividiu-se pela quantidade de quadrantes ocupados pelos foraminíferos. Essa contagem 

resultou na elaboração da tabela de frequências absoluta. 

A tabela de frequência absoluta possibilitou a criação de três gráficos de frequência 

relativa que é a razão entre o número de indivíduos de uma determinada espécie / 

gênero na amostra (n) e o número total de indivíduos de todas as espécies da amostra 

(T). Nestas tabelas se observou a abundância dos foraminíferos bentônicos e 

planctônicos nos três perfis de estudo. 

Nas análises de agrupamentos (MDS e Clusters) foram observadas as similaridades 

entre amostras ou entre as espécies definindo-as em grupos. Neste procedimento foi 

utilizado o programa Primer 6, da universidade de Plymouth, onde foi aplicado o 

coeficiente de similaridade de Bray-Curtis.  

 

5.7- Análises especiais para os foraminíferos e microfauna associada 

As análises especiais foram feitas para os foraminíferos e também para outros 

grupos de organismos, tais como: moluscos (biválvios, gastrópodes, scaphopodas e 

pteropodos), briozoários, equinodermas, tubos de vermes, artrópodes, esponjas e corais. 

Nestas análises aplicou-se a datação pelo método de Carbono 14, a Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e o Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDS). 
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Capítulo VI – Resultados 
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6.1 - Descrição qualitativa e quantitativa dos foraminíferos  

 

6.1.1 - Descrição qualitativa 

 Os principais gêneros de foraminíferos bentônicos reconhecidos, para a 

granulometria menor e igual a 0,250 mm, foram Textularia, Quinqueloculina, 

Ammonia, Elphidium, Pseudononion, Archaias, Peneroplis, Poroeponides, 

Amphistegina, Pyrgo, Oolina, Bolivina, Fursenkoina, Nonionella, Uvigerina, Cibicides, 

Bigenerina, Reophax, Nodosaria, Wiesrella, Amphisorus, Reussella, Amphicorina, 

Maginulina Cornuspira, Cassidulina, Patellina, Articulina, Hopkunsina, Discorbis, 

Hanzavaia (Figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12). Já os 

planctônicos foram as Globigerinas e as Globorotalias (Figura 6.13). Os gêneros mais 

abundantes são Quinqueloculina, Textularia, Globigerina e Pyrgo, já os mais frequentes 

são Quinqueloculina, Textularia, Pyrgo, Ammonia, Elphidium, Pseudononion, 

Peneroplis, Bolivina e Poroeponides. Com menor frequência são descritos 

Amphistegina, Archaias, Bigenerina, Cibicides, Cassidulina, Amphicorina, Cornuspira, 

Paterina, Hopkunsina, Oolina, Uvigerina, Fusenkoina, Nonionella, Amphisorus, 

Wisnerella, Reussella, Reophax, Nodosaria, Marginulina e Cyclogyra.  
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Figura 6.1: Alguns dos foraminíferos identificados: Textularia e Miliolídeo (Quinqueloculina). 

 

Figura 6.2: Alguns dos foraminíferos identificados Elphidium e Ammonia. 
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Figura 6.3: Alguns dos foraminíferos identificados Pseudononion e Archaias. 

 

Figura 6.4 Alguns dos foraminíferos identificados Peneroplis e Poroeponides lateralis. 

Archaias 
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Figura 6.5: Alguns dos foraminíferos identificados Amphistegina e Pyrgo. 

 

Figura 6.6: Alguns dos foraminíferos identificados Oolina e Bolivina. 
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Figura 6.7:  Alguns dos foraminíferos identificados Reophax e Nodosaria. 

 

Figura 6.8:  Alguns dos foraminíferos identificados Nonionella, Fursenkoina, Bigenerina e Wisnerella. 

Wisnerella 
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Figura 6.9:: Alguns dos foraminíferos identificados Uvigerina e Cibicides. 

 

Figura 6.10:: Alguns dos foraminíferos identificados Amphisorus, Reussella, Amphicorina e 

Marginulina. 
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Figura 6.11:: Alguns dos foraminíferos identificados Cornuspira, Cassidulina, Patellina e Articulina. 

 

Figura 6.12: Alguns dos foraminíferos identificados Hopkinsina, Hanzawaia e Discorbis. 

Hanzawaia 
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Figura 6.13: Foraminíferos planctônicos: Globigerina e Globorotalia. 

 

6.1.2 - Descrição quantitativa 

  

A descrição quantitativa consta de índices ecológicos (diversidade, dominância e 

equitividade) e análises estatísticas multivariadas (Cluster e MDS), baseadas nas tabelas 

de frequências absolutas e relativas.  

 

6.1.2.1 – Índices ecológicos (diversidade, dominância, equitatividade) 

 

A tabela 6.1, apresenta índices ecológicos para os gêneros e espécies de 

foraminíferos, descritos nos três perfis na plataforma atual do Rio Grande do Norte. 

Comumente a diversidade é o oposto da dominância. A equitatividade indica a 

estabilidade do sistema. Valores baixos de equitatividade associam-se a baixos valores 

de diversidade e alta dominância. Os maiores índices de equitatividade traduzem a 

frequência semelhante das espécies (Boltovskoy & Totah, 1985). 

No perfil 01 (Galos), os maiores valores de diversidades são: H = 1,95 (P-01 G), 

H = 1,77 (amostra P-01 F) e H = 1,52 (amostra P-01 A). Nesta porção, o índice de 
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diversidade varia entre 1,95 (P-01 G) e 0,37 (amostra P-01 D), de acordo com o índice 

de diversidade de Shannon (1949), e com o número de espécies ou gêneros entre 1.842 

e 16.184 indivíduos (amostra P-01 G) e (amostra P-01 D), respectivamente). Os valores 

não são aproximados, mostrando uma distribuição irregular entre os foraminíferos para 

o maior e o menor índice. A análise do índice de equitatividade de Pielou mostrou um 

valor acima de 60%, nas amostras: (amostra P-01 B), 14,8 m, J = 0,67 (amostra P-01 F), 

55m, J = 0,64 (amostra P-01 G), 16,6m, J = 0,70. As demais apresentam valor acima de 

45%, somente a amostra P-01 D que apresenta um menor valor (17%) e maior 

dominância (84%). 

No perfil 02 (Macau), os maiores valores de diversidades são: H = 2,24 (8 (21 

A), H = 1,89 (19 (56 A (P-13 A)), H =1,88 (9 (22 A) e  H = 1,87 (11 (24 A).  O índice 

de diversidade varia entre 2,24 (8 (21 A) e 1,53 (6 (16 A), de acordo com o índice de 

diversidade de Shannon (1949), e com o número de espécies entre 2.388 e 1048 

indivíduos (amostra P-02 C) e (amostra P-02 A), respectivamente). Os valores são 

aproximados, mostrando uma distribuição regular entre os foraminíferos para o maior e 

o menor índice. A análise do índice de equitatividade de Pielou mostrou um valor acima 

de 70%, nas amostras: P-02 C, 7,5 m, J = 0,74 e P-02 I, 16,3 m, J = 0,72. As demais 

apresentam valores acima de 50 e 60 %. A amostra P-02 A apresenta o valor de maior 

dominância 36%. 

No perfil 03 (Ponta do Mel), os maiores valores de diversidades são: H = 2,07 

(amostra P-03 A) e H = 1,99 (amostra P-03 D). O índice de diversidade varia entre 2,07 

(amostra P-03 A) e 1,64 (amostra P-03 B), de acordo com o índice de diversidade de 

Shannon (1949), e com o número de espécies entre 3.416 e 2.352 indivíduos (amostra 

P-03 A) e (amostra P-03 D), respectivamente). Os valores não são aproximados, 

mostrando uma distribuição irregular entre os foraminíferos para o maior e o menor 

índice. A análise do índice de equitatividade de Pielou mostrou um valor acima de 70%, 

somente na amostra: (P-03 A), 14,8 m, J = 0,70). O restante das amostras apresenta 

valores acima de 60 %. A amostra P-03 E corresponde ao valor de maior dominância 

27%.  
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Tabela 6.1: Índices ecológicos ( Número de espécies (S), Número de indivíduos (N), Equitividade (J´), 

Diversidade (H) e Dominância (Lambda) para os três perfis de estudo. 

 

6.1.2.2 – Análises multivariadas (MDS e Cluster) 

 

 A análise de MDS (Figura 6.14) apresenta as amostras similares entre si com 

relação aos organismos encontrados nos três perfis (Perfil 01 (Galos), Perfil 02 (Macau) 

e Perfil 03 (Ponta do Mel), estudados na área de estudo. Três grupos (A (Perfil 02), B 

(Perfil 01), C (perfis 01, 02 e 03) e D (Perfil 01)), foram divididos de acordo com as 

Amostra Profundidade 

(m) 

N  de Espécies 

(S) 

N de Indivíduos 

(N) 
Equitatividade 

(J´) 

Diversidade 

(H) 

Dominância 

(Lambda) 

       

PERFIL 01 

- GALOS 

      

P-01A 7,8 13 2184 0,594797777 1,525626177 0,32079459 

P-01B 14,8 8 474 0,676212409 1,406144173 0,319019388 

P-01C 32,4 18 13200 0,452290735 1,307288366 0,452233333 

P-01D 473 9 16184 0,171599532 0,37704271 0,844554064 

P-01E 8,4 20 4476 0,469874947 1,407619544 0,435401678 

P-01F 55 16 9338 0,638843543 1,771250403 0,267196986 

P-01G 16,6 16 1842 0,704276 1,952667694 0,226262348 

       

PERFIL 02 

- MACAU 

      

P-02A 3,2 15 1048 0,565658281 1,531831022 0,365887769 

P-02B 16,2 17 512 0,578719971 1,639637146 0,330749512 

P-02C 7,5 20 2388 0,748520852 2,242368073 0,163505972 

P-02D 15,7 20 1240 0,628299579 1,882217326 0,233155567 

P-02E 23,8 12 3552 0,620679697 1,542331106 0,319687931 

P-02F 71,3 15 2092 0,691433706 1,872437187 0,215256883 

P-02G 39,8 19 13076 0,597341255 1,758834875 0,261760107 

P-02H 20,7 17 10344 0,600475017 1,70127383 0,277318705 

P-02I 16,3 14 4296 0,717189515 1,892704246 0,220982491 

       

PERFIL 03 

– P. MEL 

      

P-03A 14,8 22 3416 0,671350479 2,075172832 0,202639185 

P-03B 19,2 11 736 0,684949146 1,64243632 0,263527883 

P-03C 12,8 12 810 0,698747536 1,7363224 0,250013717 

P-03D 35 17 2352 0,703536962 1,99327031 0,186159413 

P-03E 11,2 14 1914 0,640274989 1,689722403 0,268462378 
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similaridades e não similaridades das espécies, assim como pelas características de 

profundidades. O grupo A, amostra P-02 A, representa a porção mais rasa (3,2 m). O 

grupo B, amostra P-01 A, tem uma profundidade (7,8 m), aproximada ao grupo C, 

porém é o único registro de Nodosaria. O grupo C é encontrado nos três perfis e as 

profundidades tendem a ser mais similares entre si. Variam de 7,5 m (amostra P-02 C a 

71, 3 m (amostra P-02 F). O grupo D inserido na região do perfil 01(Galos), 

representado pela amostra P-01 D, possui a maior quantidade de planctônicos da região 

da plataforma, representados pelo gênero Globigerina e Globorotalia.  

 

 

Figura 6.14: Similaridades e não similaridades dos organismos encontrados. 
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Considerando-se a análise de agrupamento, o primeiro agrupamento evidenciado 

na análise de cluster (Figura 6.15) relaciona os grupos de similaridades entre os gêneros 

/ espécies descritas nos perfis: 01 (Galos), 02 (Macau) e 03 (Ponta do Mel). Foram 

encontradas proporções de similaridades acima de 10 e 80. Os grupos acima de 10, 20, 

30, 40, 50, 60 e 70 ocorrem em profundidades rasas às mais profundas e distribuem-se 

ao longo dos três perfis da área. O grupo que apresentou as menores similaridades 

(acima de 10) é constituído pelos gêneros: Marginulina, Articulina pacífica? e sagra, 

Reophax, Orbulina e Bigenerina. As similaridades acima de 20 são compostas por: 

Articulina pacífica? e sagra, Reophax, Orbulina, Bigenerina, Nonionella, Fursenkoina 

Pontoni e Oolina. O grupo acima de 30 representa a maior relação de similaridade entre 

os organismos, são eles: Articulina sagra, Orbulina, Bigenerina, Nonionella, 

Fursenkona Pontoni, Oolina, Discorbis, Globorotalia, Hopkisina pacifica, Wiesrella 

auriculata, Cibicides variabilis, Sipiroculina, Globigerina, Poroeponides lateralis, 

Hanzavaia boueana, Peneroplis, Amonia tépida, Miliolideo (Quinqueloculina), 

Textularia, Pseudononion, Bolivina, Elphidium, Pyrgo nasuta, Archaias, Amphisorus 

hemprichii, Cacidulina subglobosa, Amphicorina escalaris, Uvigerina, Lagena, 

Bulimina elegantissima, Cornuspira, Reusella atlântica, Trochammina ochracea e 

Amphistegina. Acima de 40 identificaram-se três blocos em proporções diferentes, no 

primeiro, os foraminíferos encontrados foram: Hopkisina pacifica, Wisnerella 

auriculata, Cibicides variabilis, Sipiroculina, Globigerina, Poroeponides lateralis, 

Hanzawaia boueana, Peneroplis, Amonia tépida, Miliolideo (Quinqueloculina), 

Textularia, Pseudononion, Bolivina, Elphidium, Pyrgo nasuta, Archaias, Amphisorus 

hemprichii, Cassidulina subglobosa. No segundo agrupamento ocorreram Lagena, 

Bulimina elegantíssima e Cornuspira. No terceiro agrupamento Amphistegina e 

Paterina corrugata. Acima de 50, observaram-se oito blocos diferentes de 

similaridades, sendo da esquerda para a direita: bloco 1 (Bigenerina e Nonionella), 

bloco 2 (Fursenkoina pontoni e Oolina), bloco 3 (Globorotalia), bloco 4 (wiesrella 

atlantica, Cibicides variabilis, Spiroculina e Globigerina), bloco 5 (Spiroculina, 

Globigerina e Poroeponides lateralis), bloco 6 (Globigerina, Poroeponides lateralis e 

Hanzavaia boueana), bloco 7 (Amphisorus hemprichii, Cacidulina subglobosa e 

Amphicorina escalaris) e bloco 8 (Bulimina elegantíssima e Cornuspira). No grupo 

acima de 60, identificaram-se 6 blocos, bloco 1 (Hopkinsina pacifica e Wiesrella 
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auriculata), bloco 2 (Cibicides variabilis e Spiroculina), bloco 3 (Poroeponides 

lateralis, Hanzavaia boueana e Peneroplis), bloco 4 (Hanzavaia boueana, Peneroplis, 

Ammonia tepida e Miliolideo (Quinqueloculina), bloco 5 (Cacidulina subglobosa e 

Amphicorina escalaris) e bloco 6 (Amphicorina escalaris e Uvigerina). Acima de 70 

pode-se dividir o grupo em três partes. A primeira é constituída por Reophax, Articulina 

sagra e Orbulina. A segunda corresponde aos foraminíferos Peneroplis, Ammonia 

tepida, Miliolideo (Quinqueloculina), Textularia, Pseudononion, Bolivina e Elphidium). 

Na terceira parte encontrou-se Cornuspira e Reusella atlantica. O último grupo, acima 

de 80, observaram-se dois blocos, bloco 1 (Miliolideo (Quinqueloculina) e Textularia) e 

bloco 2 (Bolivina, Elphidium e Pyrgo nasuta). Estes foraminíferos são os mais 

frequentes, ocorrendo praticamente em todas as profundidades e amostras nos perfis 

selecionados. 

 

 

Figura 6.15: Grupos de similaridades entre os gêneros / espécies, relacionados à abundância. 
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O segundo cluster (Figura 6.16) mostra a relação de similaridade entre as 

amostras e os foraminíferos encontrados na área dos três perfis (Perfil 01 (Galos), Perfil 

02 (Macau) e Perfil 03 (Macau), selecionados na região da plataforma. Formaram-se 

dois grupos de similaridades (I e II) e algumas amostras ficaram isoladas, Figura 6.16. 

O grupo I, abrange amostras de profundidades variadas ao longo dos três perfis e 

representa a maior parte das amostras descritas na área de estudo. A maioria das 

amostras são constituídas por foraminíferos bentônicos, principalmente dos gêneros 

Quinqueloculina, Textularia, Pyrgo, Ammonia, Elphidium, Pseudononion, Peneroplis, 

Bolivina e Poroeponides. E também por foraminíferos bentônicos que ocorrem como 

acessórios: Amphistegina, Archaias, Bigenerina, Cibicides, Cassidulina, Amphicorina, 

Cornuspira, Paterina, Hopkunsina, Oolina, Uvigerina, Fusenkoina, Nonionella, 

Amphisorus, Wisnerella, Reussella, Reophax e Cyclogyra. O grupo II é composto por 

amostras encontradas em lâmina d`água acima de 30 m e apresentam quantidades 

significativas de foraminíferos planctônicos (Globigerina e Globorotalia), comparando-

se com as amostras do grupo I. Também se observa com frequência os foraminíferos 

bentônicos: Quinqueloculina, Textularia, Pyrgo, Ammonia, Elphidium, Pseudononion, 

Peneroplis, Bolivina e Poroeponides. As amostras isoladas (P-01 A, P-01 D e P-02 A) 

apresentam algumas espécies / gêneros de foraminíferos que não ocorreram nos grupos I 

e II, exceto para a amostra P-01 D que está isolada por que mostra a maior abundância 

de foraminíferos planctônicos (Globigerina e Globorotalia), além disso foi a única 

amostra com Marginulina. Na amostra P-01 A registrou-se a única ocorrência do gênero 

Nodosaria e representa a maior quantidade de Archaias descrita. Com relação a amostra 

P-02 A, obtiveram-se as maiores ocorrências dos gêneros Uvigerina e Marginulina. 

 Para estes grupos de similaridades observam-se variações nos valores de 

temperaturas. Os padrões de temperaturas são os seguintes: Grupo I (24 a 27,5 º C), 

Grupo II (27 a 35 º C), amostras isoladas: P-01 A (24 º C), P-01 D (27 a 27,5 º C) e P-02 

A (24 º C). 
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Figura 6.16: Grupos de similaridades de amostras nos perfis (01, 02 e 03). 

 

 

6.1.2.3 – Frequência absoluta por amostra 

 

Na frequência absoluta dos foraminíferos obteve-se um total de 88763 indivíduos 

para os três perfis (Tabela 6.2, partes 1 e 2). O perfil 01 é constituído por 7 amostras (P-

01 A, P-01 B, P-01 C, P-01 D, P-01 E, P-01 F e P-01 G) e apresenta 47698 indivíduos 

distribuídos em 29 gêneros bentônicos e 2 planctônicos (Globigerinas e Globorotalias). 

O perfil 02 é composto por 9 amostras (P-02 A, P-02 B, P-02 C, P-02 D, P-02 E, P-02 

F, P-02 G, P-02 H e P-02 I), contendo 38548 indivíduos distribuídos em 30 gêneros 

bentônicos e 2 planctônicos (Globigerinas e Globorotalias). O perfil 03 é constituído por 

5 amostras (P-03 A, P-03 B, P-03 C, P-03 D e P-03 E) e apresenta 9228 indivíduos 

distribuídos em 27 gêneros bentônicos e 2 planctônicos (Globigerinas e Globorotalias). 
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Tabela 6.2. Parte 1: Frequência absoluta dos foraminíferos bentônicos e planctônicos ao longo dos três perfis. 

PARTE 1 

                      
Gênero P-01A P-01B P-01C P-01D P-01E P-02A P-02B P-02C P-02D P-02E P-02F P-03A P-03B P-03C P-03D P-03E P-02G P-02H  P-02I P-01F P-01G  Total 

Amonia tépida 516   44 28 492 608 102 342 165 168 52 232 132 75 456 174 756 600 420 700 198 6260 

Amphisorus 

hemprichii     110     44   18 10 8       6   6           202 

Amphicorina 

escalaris           100 2 12 5                 24 24   6 173 

 Amphistegina  12                   12           28 24       76 

Archaias 96 12 88   12 52 4             6 12             282 

Articulina sagra     22                       6             28 

Articulina pacifica ?                                   24       24 

Bigenerina     22           5                     28   55 

Bolivina 204   88   72 4 18 84 10 136 52 288 24 21 126 72 504 720 120 70 132 2745 

Bulimina 

elegantíssima                       8                   8 

Cacidulina 

subglobosa         12 72   24       8       18   96       230 

Cibicides variabilis         12 4 4 12 5   24 40 4   12   28 48 48 56 12 309 

Cornuspira                                 56         56 

Discorbis               42       24     18             84 

Elphidium                 132 48 462   240 4 22 114 50 128 52 120 40 18 168 60 224 312 228 406 66 2894 

Fursenkoina pontoni       56             16 8         28     182 6 296 

Globigerina   6 726 14840 192 8 6 12 5   596 112 4   84 24 1820 72 48 1064 42 19661 

Globorotalia     132 980 12     54 15 56 116 40     36   112     98   1651 

Hanzavaia boueana     88   24   8 42 25 16   56   12 30 24   216 60 126   727 
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Tabela 6.2. Parte 2: Frequência absoluta dos foraminíferos bentônicos e planctônicos ao longo dos três perfis.

PARTE 2 

                      
Gênero P-01A P-01B P-01C P-01D P-01E P-02A P-02B P-02C P-02D P-02E P-02F P-03A P-03B P-03C P-03D P-03E P-02G P-02H  P-02 I P-01F P-01G  Total 

Hopkisina pacifica             2 18 5     16 4               24 69 

Lagena     22                           252         274 

Marginulina        28                                   28 

Quinqueloculina 1092 156 2244 56 2880 20 272 780 405 936 352 832 156 327 606 600 2828 3360 1632 1722 348 21604 

Nodosaria 36                                         36 

Nonionella         12       5                         17 

Oolina     88 84 12   2       16           28     42   272 

Orbulina                             6             6 

Paterina corrugata 12       12   2         8       6 28         68 

Peneroplis   6 66   12 12 14 288 15 64 8 64 12 21 24   112 168 204 42 30 1162 

Pseudononion 24 24 198   12     48 30 32 32 56 16 33 36 48 84 168 216 210 42 1309 

Poroeponides lateralis 12   44   12 4 2 24 25 64   72   6   30 56 72 12   48 483 

Pyrgo nasuta 12 12 220 56 216 4 30 144 40 200 92 168 32 78 96 90 392 144 240 280 66 2612 

Reophax                             12             12 

Reusella atlantica                       8         56         64 

Spiroculina         36   8 48 10   16 16           144 36   36 350 

Textularia 24 210 8536 56 192 4 14 264 400 1744 656 1208 312 207 624 756 5684 4152 1008 4284 756 31091 

Trochammina 

ochracea                       32       6           38 

Uvigerina            108                           28   136 

Wisnerella auriculata 12       12     18 10                       30 82 

Total 1656 474 13046 16156 3984 296 408 2016 1060 3376 2028 3184 604 729 1896 1734 12292 9696 3852 8638 1638 88763 
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6.1.2.4 – Frequência relativa por amostra 

 

Ao longo dos três perfis observa-se uma frequência relativa dos gêneros 

Quinqueloculina, Textularia, Ammonia tepida, Elphidium, Pyrgo nasuta, 

Pseudononion, Bolivina e Peneroplis. Os gêneros planctônicos, em sua maioria 

correspondem a Globigerina, já as Globorotalia são encontradas em menor abundância. 

Associados aos foraminíferos principais foram descritas algumas espécies acessórias na 

área estudada.  

No perfil 1 (Galos), Figura 6.17, o gênero Quinqueloculina apresenta as maiores 

porcentagens nas amostras P-01A (50%) e P-01E (64%), relacionadas as amostras com 

maior proximidade da costa e menores profundidades da área, 7,8 e 7,5m, 

respectivamente. A amostra P-01D representa a menor quantidade (0,3%) e corresponde 

a maior profundidade (473 m). A Textularia ocorre acima de 40% na maioria das 

amostras, somente na amostra P-01C que apresenta maior valor (65%), ao contrário a 

amostra P-01D, maior profundidade, representa a menor porcentagem (0,3%). A espécie 

Ammonia tepida é encontrada em menores quantidades comparada aos foraminíferos 

citados anteriormente. Tal espécie representa 24% na mostra P-01A (7,8 m) e 11% nas 

amostras P-01E e P-01G que correspondem a profundidades rasas a intermediárias. O 

gênero Elphidium ocorre em baixas proporções, o maior valor é observado na amostra 

P-01B (10%), sendo ausente na amostra mais profunda P-01D. Os foraminíferos Pyrgo 

nasuta e Pseudononion aparecem em valores menores do que 5%, a maior quantidade 

(4,8%) do primeiro é encontrada na amostra P-01E e do segundo na amostra P-01B. O 

gênero Bolivina apresenta baixas porcentagens, sendo ausente nas amostras P-01B e P-

01D, o maior valor (9,3%) é encontrado na amostra P-01A. O gênero Peneroplis mostra 

baixíssimas porcentagens, valores menores que 2%. Ocorre uma alta porcentagem de 

Globigerina (92%) na amostra P-01D, relacionada a maior profundidade (473 m). A 

menor porcentagem (1,2%) foi identificada na amostra P-01B (14,8 m), sendo ausente 

na amostra P-01A. As Globorotalias são ausentes nas amostras (P-01A, P-01B e P-01G) 

e nas demais amostras ocorrem em baixíssimas quantidades, menores do que 1%, com 

exceção da amostra P-01D que apresenta valor de 6%. 
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Figura 6.17: Frequência relativa de foraminíferos mais abundantes no perfil 01. 

 

No perfil 02 (Macau), Figura 6.18, o gênero Quinqueloculina apresenta maior 

ocorrência (53%) na amostra P-02B em uma profundidade intermediária (16,2m). No 

restante da área, em profundidades variadas, as porcentagens são entre 17% e 38%, 

somente na amostra P-02A que foi encontrado o menor valor (1,9%). Nesta porção 

central, a quantidade deste gênero diminui na menor profundidade (3,2 m). Para o 

gênero Textularia a maior parte das amostras apresentam valores acima de 31%, com 

maior proporção (49%) na amostra P-02E (23,8 m) e menor proporção (0,4%) na 

amostra P-02A (3,2 m). No que se refere a espécie Ammonia tepida a maior proporção 

(58%) se encontra na amostra P-02A (3,2 m) e a menor quantidade (2,5%) foi observada 

na amostra P-02F que é a mais profunda da região (71,3 m). Os espécimes de Elphidium 

e Pyrgo nasuta são encontrados em baixas proporções, com valores menores do que 

7%. O primeiro mostra a maior proporção de 5,3% na amostra P-02I (16,3 m) e menor 

de 0,4% na amostra P-02A (3,2 m). O segundo apresenta maior porcentagem de 6% na 

amostra P-02C (7,5 m) e o menor de 0,4 % na amostra P-02A (3,2 m). Os gêneros 

Pseudononion, Bolivina e Peneroplis também ocorrem em pequenas quantidades. Para o 

Pseudononion a maior porcentagem foi de 5% na amostra P-02I (16,3 m) e a menor foi  
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Figura 6.18. Frequência relativa de foraminíferos mais abundantes no perfil 02. 

 

de 0,6% na amostra P-02G (39,8 m). A Bolivina mostrou o maior valor de 7% na 

amostra P-02H a 20,7 m de profundidade, já a menor proporção foi de 0,4% na amostra 

P-02A. Por fim, Peneroplis apresentou em P-02I (16,3 m) a maior proporção (4,7 %) e 

em P-02F (71,3 m) a menor proporção (0,4%). As Globigerinas e as Globorotalias, 

apresentaram as maiores porcentagens 28% e 5,5%, respectivamente na mesma amostra 

(P-02F a 71,3 m). O gênero Globigerina está ausente na amostra P-02E e a menor 

ocorrência se observa na amostra P-02D (15,7 m). As Globorotalias estão ausentes nas 

amostras P-02A, P-02B, P-02H e P-02I, sendo a menor proporção (0,8%) verificada na 

amostra P-02G (39,8 m). 

No perfil 03 (Ponta do Mel), Figura 6.19, o gênero Quinqueloculina apresenta maior 

ocorrência (40%) na amostra P-03C (23,1 m) e menor ocorrência de 21% na amostra P-

03B (19,2 m). Para Textularia o maior valor registrado foi de 42% na amostra P-03B e o 

menor foi de 26% na amostra P-03C (23,1m). Nota-se o oposto para estes dois gêneros 

com relação as amostras. Ammonia tepida representa as maiores proporções nas 

amostras P-03B (18%) e P-03D (19%) com profundidades de 19,2 e 35 m, 

respectivamente. A menor proporção é de 6,8%, amostra P-03A (14,8 m). Os gêneros  
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Figura 6.19: Frequência relativa de foraminíferos mais abundantes no perfil 03. 

 

Elphidium, Pyrgo Nasuta e Bolivina mostraram valores menores do que 10%. As 

maiores proporções são as seguintes: Elphidium (7,1 % a 35 m, amostra P-03D), Pyrgo 

Nasuta (9,6% a 23,1 m, amostra P-03C) e Bolivina (8,4 % a 23,1m, amostra P-03C). 

Seguem as menores proporções: Elphidium (2,2 % a 23,1 m), Pyrgo Nasuta (4% a 35 

m, amostra P-03D) e Bolivina (2,6 % a 23,1m, amostra P-03C). Para os gêneros 

Pseudononion e Peneroplis as proporções são baixas. As maiores porcentagens ocorrem 

da seguinte maneira: Pseudononion (2,5% a 11,2 m, amostra P-03E), Peneroplis (2,6% 

a 23,1 m, amostra P-03C). Para os dois gêneros, os menores valores correspondem a 

amostra P-03D, sendo 1,5% (Pseudononion) e 1% (Peneroplis). Nesta porção foram 

verificadas baixíssimas porcentagens de Globigerina (inferiores a 4%) nas amostras P-

03A, P-03B, P-03D e P-03E, sendo ausente na amostra P-03C (23,1 m). As 

Globorotalias são menores do que 2%, amostras P-03A e P-03D. E ausentes nas 

amostras P-03D, P-03C e P-03E. 
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6.2 - Descrição qualitativa dos ostracodes 

Os ostracodes, identificados nas amostras de granulometria menor e igual a 

0,250 mm, foram Puriana variabilis/P. convoluta ?, Loxoconcha sp, Bairdiidae, 

Xestoleberis sp, Hemicytheridae e Ruggiericythere sp (Figuras 6.17 e 6.18). Alguns 

espécimes não foram identificados ainda. As formas que ocorrem com maior frequência 

e abundância são Bairdiidae, Hemicytheridae e Puriana variabilis/P. convoluta ?, 

Loxoconcha sp. e Xestoleberis sp. A espécie Ruggiericythere sp ocorre com menor 

frequência. 

 

 

Figura 6.20: Alguns dos ostracodes identificados da esquerda para a direita: Puriana variabilis / Puriana 

convoluta?, Loxoconcha sp, Baiidiidae e Xestoleberis sp. 

 



 

Costa, R.O.L. 2015 – Dissertação de Mestrado – PPGG / UFRN                                                                     Capítulo 6                                                                             

                                                                                   

 

Foraminíferos, Ostracodes e Microfauna associada da Plataforma Continental Equatorial Norte-Riograndense, NE 

Brasil: área Porto do Mangue a Galinhos 

 84 

 

 

Figura 6.21: Alguns dos ostracodes identificados da esquerda para a direita: Hemicytheridae e 

Ruggiericythere sp. 

 

 

6.3 - MEV e EDS dos sedimentos biogênicos 

 

Análises de EDS (Espectrômetro de Energia Dispersiva), realizadas 

concomitantemente a microscopia eletrônica de varredura (MEV), indicaram que os 

grupos de organismos encontrados na plataforma atual apresentam composição química 

principal de Ca, C, O, Na, Cl, Al, Mg e Si. A proporção destes elementos químicos pode 

variar de acordo com o tipo de sedimento biogênico, sendo as maiores quantidades 

identificadas de Ca, C, Cl, Na e O. Estes sedimentos, em lupa binocular, mostram 

aspectos texturais de coloração diferente, uma esbranquiçada e outra cinza, Lima 

(2008). Os sedimentos cinza apresentam, no geral, uma maior quantidade de NaCl e 

mostram traços de maiores retrabalhamentos e transportes pelos processos costeiros. Os 

Foraminíferos têm uma composição química principal de Ca, O, Mg, Cl, C, Na, Si e Al. 

Na análise de foraminíferos bentônicos para os gêneros Amphistegina e Pseudononion, 

nota-se uma quantidade elevada de cálcio em relação aos demais elementos químicos, 

confirmando uma carapaça carbonática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Costa, R.O.L. 2015 – Dissertação de Mestrado – PPGG / UFRN                                                                     Capítulo 6                                                                             

                                                                                   

 

Foraminíferos, Ostracodes e Microfauna associada da Plataforma Continental Equatorial Norte-Riograndense, NE 

Brasil: área Porto do Mangue a Galinhos 

 85 

 

6.3.1-sedimentos biogênicos de carapaças esbranquiçadas 

 

6.3.1.1-Algas calcárias 

 

 As algas calcárias vermelhas apresentam uma composição de Ca, O, Mg, Cl, C, 

Na, Si e Al em proporção decrescente. No geral, este tipo de alga mostra uma grande 

quantidade de Ca em relação aos demais elementos químicos (Figura 6.22). 

 

 
Figura 6.22: Forma da alga calcária vermelha Coralenácea do tipo ramificada no MEV (A) e sua 

composição química (B). 

 

 

As algas calcárias verdes Halimeda e Dasicladácea apresentam uma composição 

de Ca, O, Mg, Cl, C, Na, Si e Al, sendo que a da espécie Halimeda mostra uma 

proporção em ordem decrescente de Ca, Cl, O, Na, C, Mg, Al e Si. Já a Dasicladácea é 

constituída por Ca,O, Si, Cl, C, Al, Mg e Na, da maior para a menor quantidade 

respectivamente (Figura 6.23). 
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Figura 6.23: Formas das algas calcárias verdes Halimeda (A) e Dasicladácea (B) no MEV. E suas 

composições químicas (B e D). 

 

 

6.3.1.2 -Moluscos (Biválvios, Gastrópodes, Pteropodos e Scaphopodas) 

  

 Os biválvios apresentam uma composição química principal de Ca, O, Mg, Cl, 

C, Na, Si e Al (Figuras 6.24 e 6.25). Os organismos da Família Pteriidae têm a 

composição de Ca, O, Al, Si, Cl, C, Na e Mg da maior para menor quantidade. Os da 

Família Tellinidae são constituídos por Ca, C, O, Al, Cl, Si, Na e Mg, sendo da maior 

para a menor proporção. A Família Arcidae (Arca) é constituída por Ca, Cl, O, C, Al, 

Na, Si e Mg, onde os elementos estão arranjados da maior para a menor quantidade. Os 

biválvios da Família Nuculana Concêntrica apresentam uma composição de Ca, O, C, 

Al, Si, Cl, Mg e Na, sendo o Ca o maior elemento e o Na o menor em proporção. A 

Família Pectinidae tem a composição de Ca, O, C, Al, Mg, Cl, Na, da maior para a 

menor quantidade, esta família não apresenta Si. Os biválvios Pteriomorfa são 

compostos por Ca, O, C, Cl, Na, Al, Si e Mg, da maior para a menor quantidade. 
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Figura 6.24: Formas de Biválvios da Família Pteriidae-Pinctada Radiata Leach (A), Família 

Tellinidae(C) e Família Arcidae-Arca (E) no MEV. E suas composições químicas (B, D e F). 
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Figura 6.25: Formas de Biválvios da Família Nuculana Concêntrica (A), Família Pectniidae(C) e 

biválvio Pteriomorfa (E) no MEV. E suas composições químicas (B, D e F). 

 

Os gastrópodes apresentam uma composição química principal de Ca, O, Mg, 

Cl, C, Na, Si e Al (Figuras 6.26 e 6.27). A maioria destes organismos não possuem Si e 

Mg. Os gastrópodes da Família Phasianilidae mostram uma composição de Ca, Cl, Al, 

O e Na, da maior para a menor proporção. Os da Família Turritelidae mostram 

composição de Ca, O, Cl, C e Na, da maior para a menorquantidade, respectivamente. 
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Os gastrópodes da Família Oliviadae são constituídos por Ca, O, C, Al, Na e Cl, em 

ordem decrescente de proporção. Os da Família Hidrobidae apresentam uma 

composição de Ca, O, C, Cl, Na, Al, Mg e Si, ordenados da maior para a menor 

quantidade, respectivamente. A Família Nassaridae contém Ca, Si, O, Cl, Al, Na, C e 

Mg de maior para menor proporção. A Família Naticidae possui Ca, O, Si, C, Al, Cl e 

Na, em ordem decrescente de proporção. 

 
Figura 6.26: Formas de gastrópodes da Família Phasianelidae (A), Família Turritelidae(C) e Família 

Olividae (E) no MEV. E suas composições químicas (B, D e F). 
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Figura 6.27: Formas de gastrópodes da Família Hidrobidae (A), Família Nassaridae(C) e Família 

Naticidae-Polinices (E) no MEV. E suas composições químicas (B, D e F). 

 

Os Pteropodos possuem uma composição química principal de Ca, O, Mg, Cl, C, 

Na, Si e Al (Figura 6.28). Os Peteropodos da Família Heliconoides Mercinensis é 

constituída por Ca, O, C, Al, Cl, Si, Na e Mg, em ordem decrescente de quantidade. Os 
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da Família Cavolinidae são compostos por Ca, O, C, Na, Si, Al e Mg, da maior para a 

menor proporção 

 

 
Figura 6.28: Formas de Pteropodos da Família Heliconoides Mercinenses (A) e da Família 

Cavolinidae(C) no MEV. E suas composições químicas (B e D). 

 

Os Scaphopodas têm uma composição química principal de Ca, O, Mg, Cl, C, 

Na, Si e Al (Figura 6.29), sendo encontrada a seguinte sequência de elementos químicos 

da maior para a menor proporção: Ca, Al, O, Cl, C, Na, Si e Mg. 
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            Figura 6.29: Formas de Scaphopodas da Família Dentaliidae (A) no MEV. E sua composição 

química (B). 

 

6.3.1.3 -Foraminíferos 

 

No geral, os foraminíferos bentônicos e planctônicos têm uma composição 

química principal de Ca, O, Mg, Cl, C, Na, Si e Al. 

A seguir serão destacados alguns foraminíferos bentônicos. A Amphistegina tem 

uma composição química de Ca, O, C, Cl, Mg, Al, Na e Si, estando em ordem 

descrescente de quantidade (Figura 6.30). A subordem Rotaliina – Pseudononion 

mostra uma composição de Ca (elevada), C, O, Al, Cl e Mg com ausência de Na e Si 

(Figura 6.30). Os da subordem Milioliina - Archaias são constituídos por Ca,O , C, Mg, 

Cl, Al, Si e Na, estando estes em ordem decrescente de proporção (Figura 6.30). Os da 

subordem Textulariina apresentam composição de Ca, C, O, Mg, Al, Cl, Si e Cl, onde o 

Ca representa a maior quantidade e o Na a menor respectivamente (Figura 6.31). A 

Bigenerina é constituída por Ca, Cl, O, C, Na, Mg, Al e Si, sendo que o Ca representa a 

maior proporção e o Si a menor (Figura 6.31). 
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             Figura 6.30: Formas de foraminíferos bentônicos Amphistegina (A) e da subordem Rotaliina (C) 

no MEV. E suas composições químicas (B e D). 
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Figura 6.31: Formas de foraminíferos bentônicos da subordem Milioliina – Archaias (A) da subordem 

Textulariina - Textularia(C) e Bigenerina (E) no MEV. E suas composições químicas (B, D e F). 
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 Os foraminíferos planctônicos da subordem Globigeriina apresentam a seguinte 

composição química: Ca, Al, C, O, Cl, Si, Mg e Na, sendo o Ca a maior quantidade e o 

Na a menor quantidade (Figura 6.32). 

 

 
Figura 6.32: Formas de foraminíferos planctônicos da subordem Globigeriina no MEV. E suas 

composições químicas (B). 

 

6.3.1.4-Briozoários 

 

Os Briozoários têm uma composição química principal de Ca, O, Mg, Cl, C, Na, 

Si e Al. 

 Os do gênero Scrupocellaria são constituídos por Ca, Cl, C, O, Na, Si, Mg e Al, 

sendo que o Ca representa a maior proporção e o Al a menor. Estes elementos mostram 

picos mais elevados em relação aos briozoários do gênero Cupuladria. 

Os briozoários pertencentes a este gênero mostram composição química de Ca, 

O, C, Si, Mg, Na, Cl e Al, onde o Ca é encontrado em maior quantidade e o Al em 

menor. 

 

6.3.1.5-Equinodermas 

 

Os Equinodermas são constituídos principalmente por Ca, O, Mg, Cl, C, Na, Si e 

Al. As carapaças são compostas por Ca, O, Mg, C, Cl, Si, Al e Na, sendo o Ca 

encontrado em maior quantidade e o Na em menor (Figura 6.30). Já os espinhos são 
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constituídos por Ca, Al, Cl, O, Na, Mg, C e Si. O elemento Ca apresenta maior 

proporção em relação aos outros elementos (Figura 6.33). 

 

 

Figura 6.33: Fragmento da carapaça de equinodermana (A) e o espinho (C) no MEV. E suas 

composições químicas (B e D). 

 

 

6.3.1.6- Tubos de vermes 

 

Os Tubos de vermes apresentam uma composição química de Ca, O, C, Si, Al, 

Cl, Mg e Na. O Ca mostra-se em maior quantidade e o Na em menor (Figura 6.34). 
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Figura 6.34: Tubos de vermes (A) no MEV. E sua composição química (B). 

 

6.3.1.7-Artrópodes 

 

Os artrópodes são constituídos por Ca, O, Mg, Cl, C, Na, Si e Al. As patas de 

caranguejos são compostas por Ca, O, Cl, Mg, Na, C, Si e Al, sendo o Ca o maior e o Al 

o elemento de menor quantidade (Figura 6.35). 

 

 

Figura 6.35: Pata de caranguejo (A) no MEV. E sua composição química (B). 
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6.3.1.8-Esponjas 

 

As esponjas apresentam uma composição de Ca, O, Mg, Cl, C, Na, Si e Al. As 

espículas têm uma constituição de Ca, C, O, Cl, Al, Mg, Si e Na, em ordem decrescente 

de quantidade (Figura 6.36). 

 

 

Figura 6.36: Espícula de esponja (A) no MEV. E sua composição química (B). 

 

6.3.1.9- Corais 

 

Os corais mostram composição de Ca, C, O, Mg, Cl, Al, Si e Na, em ordem 

decrescente de proporção (Figura 6.37).  

 

Figura 6.37: Coral do tipo solitário (A) no MEV. E sua composição química (B). 
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6.3.2 -Sedimentos biogênicos de carapaças escuras 

 

6.3.2.1-Algas calcárias 

 As algas vermelhas de carapaças escuras apresentam uma composição química 

de Ca, Cl, Na, O, Mg, Al, Si e C, em ordem decrescente de quantidade (Figura 6.38). É 

notável um aumento na proporção de Cl e Na para estes sedimentos em relação às algas 

calcárias vermelhas de carapaças esbranquiçadas. 

 

Figura 6.38: Alga calcária vermelha Coralenácea (A) no MEV e sua composição química (B). 

  

As algas calcárias verdes apresentam composição química de Ca, Cl, O, Na, C, 

Mg, Si e Al, sendo o Ca a maior quantidade e o Al a menor. Também se observa um 

aumento de NaCl.  (Figura 6.39). 

 

Figura 6.39: Alga calcária verde Halimeda (A) no MEV e sua composição química (B). 
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6.3.2.2-Foraminíferos bentônicos 

 Os Foraminíferos bentônicos de carapaças escuras têm uma composição de Ca, 

Cl, O, Na, C, Mg, Al e Si, sendo o Ca a maior quantidade e o Si a menor (Figura 6.40). 

 

Figura 6.40: Foraminífero bentônico antigo (A) no MEV e sua composição química (B). 

 

6.3.2.3 -Moluscos (biválvios e gastrópodes) 

Os biválvios de carapaças escuras têm uma composição de Ca, O, Cl, Al, Si, 

Mg, Na e C, onde o Ca representa a maior quantidade e o C o menor (Figura 6.41). 

 

Figura 6.41: Carapaça de biválvio no MEV (A) e sua composição química (B). 

 

Os gastrópodes de coloração escura têm uma composição principal de Ca, O, C, 

Al, Mg, Si, Cl e Na, sendo que o Ca representa a maior quantidade e o Na a menor 

(Figura 6.42). 
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Figura 6.42: Gastrópode antigo (A) no MEV e sua composição química (B). 

 

6.3.2.4-Equinodermas 

 

Os equinodermas antigos têm uma composição de Ca,Cl, Na, Al, O, Mg, Si e C, 

sendo que o Ca representa a maior proporção e o C a menor (Figura 6.43). 

 

Figura 6.43: Carapaça de equinoderma antiga (A) no MEV e sua composição química (B). 

 

6.3.2.5-Artrópodes 

 

Os artrópodes antigos apresentam uma composição de Ca,O, Cl, Mg,C, Na, Al e 

Si, sendo que o Ca representa a maior proporção e o C a menor (Figura 6.44). 
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Figura 6.44: Fragmento de artrópode no MEV (A) e sua composição química (B). 

 

6.3.2.6-Tubos de vermes 

 

Os tubos de vermes antigos apresentam uma composição de Ca, O, C, Mg,Cl, Si, 

Al e Na, onde o Ca representa a maior proporção e o Na a menor (Figura 6.45). 

 

Figura 6.45: Tubos de vermes antigos (A) no MEV e sua composição química (B). 

 

6.4 - Datação absoluta de sedimentos de carapaças esbranquiçadas e escuras 

Lima (2008) descreve duas gerações de sedimentos biogênicos, baseando-se em 

seus aspectos texturais, uma esbranquiçada (clara) e outra cinza (escura); a primeira foi 

classificada como mais nova e segunda como mais antiga (Figura 6.46). Entretanto, 

algumas amostras foram selecionadas (Tabela 6.3) para a realização da datação absoluta 

pelo método carbono 14, na Universidade de Kiel (Alemanha). Tal estudo indicou que 
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as gerações de sedimentos citados, correspondem a uma única idade, independente da 

coloração apresentada. As idades obtidas encontram-se entre 3 e 6 mil anos AP, 

portanto relacionados ao Holoceno. A coloração escura das carapaças e conchas pode 

ser resultante do transporte, da dinâmica sedimentar, da oxidação e de outros processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.3: Amostras com idades medidas para o método de Carbono 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.46: Gerações de sedimentos biogênicos descritos anteriormente com base na coloração 

apresentada. Algas calcárias vermelhas Coralináceas (Ae B), Algas calcárias verdes Halimedas (C e D), 

Foraminíferos Archaias (E e F) e gastrópodes da família Volutidae (G e H). 

 

 

 

 

Amostra Profundidade (m) Perfil  

P-01A 7.8 1 

P-01D 473 1 

P-01G 16.6 1 

P02B 16.2 2 

P-02G 39.8 2 

P-02I 16.3 2 

P-03A 14.8 3 
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Capítulo VII – Discussões 
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7.1- Discussões 

 

Na plataforma atual do Rio Grande do Norte foi possível a realização de diversos 

estudos para a análise dos foraminíferos. Como por exemplo, a interpretação dos índices 

ecológicos (diversidade, equitatividade e dominância). Comumente a diversidade é o 

oposto da dominância. A equitatividade indica a estabilidade do sistema. Valores baixos 

de equitatividade associam-se a baixos valores de diversidade e alta dominância. Os 

maiores índices de equitatividade traduzem a frequência semelhante das espécies 

(Boltovskoy & Totah, 1985) 

No perfil 01 (Galos), os valores de diversidade mostram distribuição irregular entre 

os foraminíferos entre o maior (H=1,95) e o menor índice (H=0,37). Nesta porção há 

uma alta dominância (84%), relacionada a abundância dos foraminíferos planctônicos 

Globigerina (14.840 indivíduos) e Globorotalia (980 indivíduos). No perfil 02 (Macau), 

os valores de diversidade são próximos, mostrando uma distribuição regular entre os 

foraminíferos para o maior (H=1,89) e o menor índice (1,53). No perfil 03 (Ponta do 

Mel), Os valores de diversidade são semelhantes, mostrando uma distribuição regular 

entre os foraminíferos para o maior (H=2,07) e o menor índice (H=1,64). 

 Os foraminíferos planctônicos vivem nas zonas de superfícies das regiões mais 

profundas do oceano em lâminas de mais 1000 m de profundidade. Podem viver a partir 

da plataforma externa até as regiões de talude continental (Haq & Boersma, 1978). A 

ocorrência destes microfósseis calcários é restringida por certas condições ecológicas da 

massa d'água onde vivem, tais como: temperatura, salinidade, profundidade da camada 

de mistura e disponibilidade de alimento (Petró et al., 2009). Uma maior razão de 

foraminíferos planctônicos indica um aumento vertical da coluna de água e uma maior 

distância da costa (Murray & Alve, 2002; Smart, 2002). O valor de dominância desta 

amostra, sendo a maior parte planctônica, corresponde a 84 %, relacionada com a maior 

profundidade da área de 473m, como sugerido por Culver, 1988). 

Nos três perfis de estudo, as maiores ocorrências de foraminíferos planctônicos 

estão relacionadas às maiores profundidades. São altas no primeiro perfil, profundidade 

de 473 m (amostra 04 A), intermediárias no segundo, 71,3 m (amostra 24 A) e baixas no 

terceiro perfil, 35 m (amostra 44 A). São constituídas, em sua maioria, pelas espécies 

Globigerinita glutinata, Globigerina bulloides e G. falconensis, associadas a espécie 

Globorotalia menardii que é encontrada em baixas proporções. Globigerina bulloides e 
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G. falconensis são características de águas subtropicais a tropicais (Haq & Boersma, 

1978). A Globigerina bulloides marca a influência de massas d’água frias ricas em 

nutrientes (ACAS) (Araújo et. al., 2008). A Globigerinita glutinata é comum em águas 

tropicais (Haq & Boersma, 1978). 

Os foraminíferos bentônicos apresentam, geograficamente entre as faunas, 

similaridades relacionadas aos parâmetros químicos e físicos. Muitos deles têm uma 

distribuição cosmopolita, no recente e no passado. O endemismo é comum no grupo dos 

invertebrados maiores, sendo relativamente raro nos foraminíferos (Haq & Boersma, 

1978). Na área de estudo isso se confirma pela grande diversidade dos foraminíferos 

bentônicos nas variadas profundidades. Os menores foraminíferos bentônicos são um 

dos contribuintes primários para sedimentação de plataformas carbonáticas rasas, 

seguido somente pelas algas calcárias (Haq & Boersma, 1978). Os maiores 

foraminíferos habitam águas rasas associados com a macroflora usada para proteção e 

com a microflora para alimentação (Murray, 1973). No presente estudo observamos um 

gradiente de microhabitats onde na plataforma interna há a ocorrência dos seguintes 

gêneros: Ammonia, Peneroplis e Quinqueloculina. Já os que ocorrem com maior 

frequência nas regiões de plataforma interna mais profunda a média são Elphidium, 

Peneroplis e Textularia, na a plataforma externa: Bolivina, Elphidium, Peneroplis e 

Quinqueloculina e no talude continental Peneroplis, Pyrgo e Quinqueloculina habitam 

o substrato marinho. 

 Os quatro grupos de similaridades evidenciados pelo MDS para os perfis 01 

(Galos), 02 (Macau) e 03 (Ponta do Mel). Mostrou que o grupo A, engloba a amostra P-

02A mais rasa (3,2 m) e corresponde as maiores ocorrências de Uvigerina peregrina e 

Amphicorina escalaris. A Uvigerina peregrina na plataforma continental sul brasileira é 

encontrada em águas quentes tropicais em profundidades menores que 55m (Eichler et 

al., 2012). Por se tratar de uma espécie epifaunal, caracteriza uma região rica em 

oxigênio (Bernhard, 1986; Murray, 1991). Por outro lado, neste grupo, ocorrem também 

Quinqueloculina, Textularia e Pyrgo Nasuta.  

O grupo B, que engloba a amostra P-01A, tem uma profundidade (7,8 m), mostra 

similaridade aproximada ao grupo C, porém é o único registro de Nodosaria e maior 

ocorrência de Archaias angulatus.  Esta espécie é característica de regiões de 

plataforma e talude continental (Machado et al., 2012). Lemos Junior (2011) percebeu 
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que o gênero Archaias está relacionado ao tipo de fundo e quantidade de carbonato de 

cálcio. Este gênero é bem adaptado às condições hidrodinâmicas encontradas, uma vez 

que apresenta testas bastante resistente aos impactos gerados em um ambiente de alta 

energia (Wetmore; Plotnick, 1992; Cottey; Hallock, 1988; Moraes; Machado, 2003). 

O grupo C abrange os três perfis e as profundidades tendem a ser mais similares 

entre si, variam de 7,5 m (amostra P-02C) a 71, 3 m (amostra P-02F). Este grupo 

apresenta uma frequência relativa dos foraminíferos Quinqueloculina, Textularia, 

Ammonia tepida, Elphidium, Pyrgo nasuta, Pseudononion, Bolivina e Peneroplis, além 

dos acessórios que ocorrem em baixas porcentagens. Estes gêneros / espécimes podem 

ser encontrados da plataforma (interna a externa) até regiões de talude continental, 

como por exemplo o Pyrgo (Haq & Boersma 1978). Ammonia tepida indica a influência 

de águas costeiras (AC), já que essa espécie é capaz de suportar grandes variações de 

salinidade, comum em regiões estuarinas e águas costeiras sob influência de rios 

(Murray, 1991; Andrade, 1997; Moraes, 2006). Esta espécie ocorre em todas as 

profundidades da área de estudo, sendo as maiores ocorrências associadas, 

principalmente, as amostras mais próximas da costa: P-01A, P-01E, P-02A e P-02B.  

Isso confirma a influência dos rios na região da plataforma. Ammonia é um gênero 

infaunal, típico de sedimentos lamosos (Murray, 1991), assim como a presença de 

Bolivina e Cassidulina (acessório), reforçam o alto conteúdo orgânico do sedimento 

(Gooday, 1994). Bolivina e Cassidulina são encontradas em altas percentagens em 

ambientes redutores ricos em matéria orgânica (Seiglie, 1968; Johnsson, 1999). 

O grupo D, representado pela amostra P-01D mostra o único registro de 

Marginulina e possui a maior quantidade de planctônicos da região de estudo, 

representados, em sua maioria pelas espécies Globigerinita glutinata, Globigerina 

bulloides e G. falconensis, associadas a espécie Globorotalia menardii em menor 

proporção. Uma maior razão de foraminíferos planctônicos indica um aumento vertical 

da coluna de água e uma maior distância da costa (Murray & Alve, 2002; Smart, 2002). 

Podem ser encontrados da plataforma externa até o talude continental (Haq & Boersma 

1978). O valor de dominância desta amostra, sendo a maior parte planctônica, 

corresponde a 84%, relacionada com a maior profundidade da área de 473m, como 

sugerido por Culver, 1988). 
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Sedimentos biogênicos tanto de coloração esbranquiçada quanto cinza, incluindo os 

foraminíferos, foram datados pelo método Carbono 14, com idade entre 3 e 6 mil anos 

AP, portanto relacionados ao Quaternário, mais especificamente ao Holoceno. Desta 

forma deve ser descartada propostas anteriores de classificação da antiguidade dos 

sedimentos com base apenas na coloração. De acordo com Leão & Machado (1989), a 

coloração branca ocorre com uma rápida sedimentação das testas e a presença de grãos 

de coloração amarela indica lento revolvimento do sedimento na área estudada. Isso 

mostra que as diferentes colorações das carapaças estão relacionadas a sedimentação e 

não a idades diferentes. A diferença de coloração neste caso, poderia estar associada a 

presença de elementos traços, diferentes composições e/ou a um maior retrabalhamento. 

Neste estudo sedimentos cinza apresentam, no geral, uma maior quantidade de NaCl e 

mostram traços de maiores retrabalhamentos e transportes pelos processos costeiros.  
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Capítulo VIII – Conclusões 
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8.1- Conclusões 

Esta pesquisa mostra que os foraminíferos são organismos que habitam regiões 

variadas ao longo da plataforma continental equatorial norte-riograndense (interna e 

externa) se estendendo até o talude continental. Isso foi confirmado por meio da 

identificação de gêneros bentônicos e planctônicos que evidenciam seus modos 

peculiares de vida e suas preferências ecológicas. 

A maioria dos gêneros ou espécies de foraminíferos encontrados na região estudada 

possuem hábito bentônico, vivendo no substrato de fundo. Em menores proporções são 

encontrados os foraminíferos de hábito planctônico que vivem na lâmina de água.  

A ocorrência da espécie Ammonia tepida mostra que a região da plataforma sofre 

influência de águas costeiras, especialmente do Rio Açu. Os gêneros Bolivina e 

Cassidulina ocorrem em áreas com alto teor orgânico, confirmando esse tipo de 

influência. 

Os índices ecológicos (diversidade, dominância e equitatividade) revelam dois tipos 

de ambientes distintos. No primeiro (porção central e oeste da área) foi observado altos 

valores de diversidade, baixa dominância e alto valor de equitatividade. No segundo 

(porção leste da área) ocorre baixa diversidade, alta dominância e baixa equitatividade.  

Destaca-se a elevada quantidade de Ca dos Foraminíferos em relação aos demais 

elementos químicos (O, Mg, Cl, C, Na, Si e Al). Os sedimentos cinza apresentaram, no 

geral, uma maior quantidade de NaCl e apresentaram mais traços de retrabalhamento e 

transporte por processos costeiros. As carapaças, independentemente de sua coloração, 

foram datadas com a mesma idade: de 3 a 6 mil anos AP (Quaternário) diferente da 

nossa hipótese inicial. As diferentes colorações dos sedimentos biogênicos podem estar 

associadas ao ambiente de deposição, lento ou rápido revolvimento dos grãos na área 

estudada. 
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RESUMO  

 

O estudo foi realizado na plataforma interna equatorial brasileira adjacente ao 

Rio Grande do Norte, entre a região de Porto do Mangue e Galinhos, tendo como 

principal objetivo a caracterização dos foraminíferos, coletados na superfície do fundo 

marinho. A área de estudo foi dividida em três perfis: o perfil 01 (a leste, próximo a 

Galos), o perfil 02 (centro, próximo à cidade de Macau) e o perfil 03 (a oeste, próximo a 

Ponta do Mel). Estes foram utilizados para um melhor entendimento e interpretação dos 

resultados. Observou-se presença de foraminíferos bentônicos Quinqueloculina, 

Textularia, Ammonia tepida, Elphidium, Pyrgo nasuta, Pseudononion, Bolivina e 

Peneroplis, e de planctônicos Globigerinas e Globorotalias. As condições ambientais 

influenciam diretamente no desenvolvimento dos organismos. Na região de estudo 

observa-se uma homogeneidade relativa para as distribuições horizontais de 

temperatura. Nas análises especiais realizou-se o EDS (Espectrômetro de Energia 

Dispersiva), e a microscopia eletrônica de varredura (MEV). Tal investigação indicou 

que os grupos de organismos apresentam composição química principal de Ca, C, O, 

Na, Cl, Al, Mg e Si. A datação absoluta pelo método de carbono 14, indicou que as 

gerações de sedimentos de colorações diferentes (claras e escuras), correspondem a uma 

única idade, entre 3 e 6 mil anos AP, relacionados ao Quaternário. 

 

Palavras-chave: Foraminíferos bentônicos e planctônicos; Plataforma Continental; 

Litoral Equatorial Norte-Riograndense; Sedimentos biogênicos. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study was made in Brazilian equatorial inner plate adjacent to Rio Grande 

do Norte, between region Porto do Mangue and Galinhos and had as the main aim the 

characterization of the foraminiferal sediments collected on the seafloor. The area of 

study was divided on three profiles: The profile 01 (the eastern, next to Galos), the 

profile 02 (center, next to Macau city) and the profile 03 (the western, next to Ponta do 

Mel). There was presence of benthic foraminifera Quinqueloculina, Textularia, tepida 



 

 

 

Ammonia, Elphidium, Pyrgo nasuta, Pseudononion, Bolivina and Peneroplis and 

planktonic Globigerina and Globorotalia. The environmental conditions influence 

directly in development of the organisms. Temperature showed horizontal distributions.  

Dispersivy Energy Espectromitry (DEE) and scanning electron microscopy (SEM) 

indicated that the groups of organisms present chemistry composition main of Ca, C, O, 

Na, Cl, Al, Mg e Si. The absolute dating with the carbon
14

 method, indicated that 

generation of sediments of different coloration (whitish and darks), correspond the only 

age, between 3 and 6 thousand years AP, related to the Quaternary. 

 

Keywords: Benthic foraminifera and planktonic; Continental Shelf; North 

Riograndense Equatorial Coastline; Biogenic sediments 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Margem Continental Brasileira adjacente ao Rio Grande do Norte corresponde a 

uma área pouco conhecida no Brasil (Vital, Silveira e Amaro, 2005), e de acordo com 

Vital et al. (2005), a carência de informações nesta região, possivelmente está 

relacionada a profundidade rasa e a presença de obstáculos ressaltados como recifes, 

que dificultam a navegação. Outro fator seria o valor elevado da exploração marinha, já 

que a utilização e a manutenção dos navios de pesquisa tornam os estudos 

oceanográficos muito caros.  

Em trabalhos desenvolvidos anteriormente nesta região da plataforma, foram 

analisadas as formas de fundo, textura da cobertura sedimentar, composição de minerais 

pesados (Costa Neto 1997; Testa e Bosence 1998; Vital e Guedes 2000; Guedes et al.  

2001; Vital et al. 2005; Tabosa 2006; Farias 2007; Schmidt 2007), entretanto menor 

atenção tem sido dada a sedimentação biogênica (Tabosa 2006, Lima 2008) nessa área 

específica da plataforma.  

Os foraminíferos podem ser usados para a reconstrução e interpretação de ambientes 

antigos de sedimentação através de características que determinam a diferenciação na 

composição específica de suas associações faunísticas (Murray, 1991; Mackensen et al., 

1995; Duleba et al., 2005). Isso resulta da alta sensibilidade desses organismos às 

condições ambientais. Os foraminíferos também são edutilizados como ótimos 

indicadores para reconstrução de mudanças do nível do mar em margens continentais 

(Gehrels, 2000; Edwards et al., 2004; Horton & Edwards, 2005). A combinação de 

parâmetros oceanográficos, tróficos e sedimentológicos (Mackensen et al., 1995; 

Schmiedl et al., 1997) determina a composição das comunidades de foraminíferos 

bentônicos do fundo oceânico.  Espécies de diferentes intervalos batimétricos e/ou 

indicadoras de águas quentes ou frias, presentes ou ausentes, assim como a freqüência 

das espécies de hábito bentônico ou planctônico possibilita detectar a entrada ou saída 

das massas de água na margem continental (Schnitker, 1974; Murray, 1991; Debenay & 

Guilou, 2002). 

Essa pesquisa pretende minimizar a lacuna relacionada ao pouco conhecimento da 

região submersa tendo como objetivo principal a descrição dos foraminíferos, 

componente biogênico principal do sedimento atual da plataforma continental através de 

análises qualitativas e quantitativas, de datação e de MEV (microscopia eletrônica de 

varredura). 

Nossos dados qualitativos sugeriam a hipótese de que as duas colorações diferentes 

para os sedimentos biogênicos, a primeira clara (esbranquiçada) e a segunda escura 

(acinzentada) correspondiam a idades diferentes.O  método de C14, mostrou, entretanto, 



 

 

 

que são da mesma idade (3 a 6 mil anos AP, Quaternário). Nossa hipótese também 

englobava a sugestão de que as carapaças escuras podiam ser constituídas por carbonato 

de Ferro ou sulfeto de ferro ou ainda de manganês, entretanto as análises de EDS 

(Espectrômetro de Energia Dispersiva) mostraram que as carapaças de cores diferentes 

correspondem também a mesma composição química. Um fato a ser observado é que 

alguns sedimentos biogênicos de coloração cinza apresentam uma maior quantidade de 

NaCl e mostram traços de maiores retrabalhamentos e transportes pelos processos 

costeiros.  

 

ÁREA DE ESTUDO E CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

A área selecionada situa-se na plataforma equatorial interna do Rio Grande do 

Norte, entre os municípios de Porto do Mangue e Galinhos (Figura 1). Foram 

selecionados três perfis de estudo: perfil 01 (a leste, próximo a Galos), perfil 02 (centro, 

próximo à cidade de Macau) e perfil 03 (a oeste, próximo a Ponta do Mel).  Esta região 

está inserida no contexto geológico da Bacia Potiguar, localizada no extremo leste da 

margem equatorial brasileira, entre os meridianos 35 e 38 Oeste e os paralelos 4 e 5 Sul. 

A bacia citada apresenta extensão aproximada de 60.000 km
2
, onde 40% são emersos 

(Araripe & Feijó, 1994). A mesma ocupa quase a totalidade do estado do Rio Grande do 

Norte e uma pequena porção do estado do Ceará, limitando-se a noroeste pelo Alto de 

Fortaleza (Bacia do Ceará), a leste pelo Alto de Touros, a sul pelo embasamento 

gnáissico-migmatítico de idade pré-cambriana e a norte pela isóbata de 2000 m (Sousa , 

1982). Esta bacia mostra uma relação genética com uma série de bacias 

intracontinentais de idade neocomiana que constituem o sistema de Riftes do Nordeste 

Brasileiro (Bertani et al,1990). 

 



 

 

 

 
 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, mostrando os perfis e amostras selecionadas. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os materiais e métodos empregados neste estudo estão distribuídos em quatro 

etapas, as quais envolveram atividades relacionadas às áreas de Geologia Marinha, 

Paleontologia e Sedimentologia. A primeira etapa está dividida em duas fases: seleção 

da área de estudo e levantamento bibliográfico. A pesquisa bibliográfica envolveu um 

estudo da área selecionada e da Bacia Potiguar, os aspectos oceanográficos da região e o 

estado da arte sobre os foraminíferos: situação no Brasil e no Rio Grande do Norte. A 

segunda etapa constituiu a seleção de amostras de sedimentos recentes do banco de 

dados da UFRN. A terceira etapa refere-se à preparação de amostras de sedimentos 

biogênicos no Laboratório de Sedimentologia, utilizando os métodos de lavagem, 

secagem, quarteamento, peneiramento e separação / flotação com tricloroetileno do 

material biogênico da parte terrígena.  A descrição das amostras foi focada na 

identificação dos gêneros/espécies dos foraminíferos para os intervalos de 0,250mm e 

0,063mm. Nesta fase foram realizadas análises qualitativas e quantitativas dos 

foraminíferos, através de métodos de analises estatísticas univariadas (índices 

ecológicos) e multivariadas (cluster e MDS) usando o programa Primer 6, também se 

observou a frequência absoluta dos foraminíferos, relacionada à quantidade de gêneros 



 

 

 

ou espécies. A análise dos índices ecológicos foi realizada, nos dados absolutos de 

espécies de foraminíferos nos três perfis da área, observando-se a relação entre os 

valores de diversidade (Shannon), dominância (Simpson) e equitatividade (Pielou). Os 

métodos de MDS e cluster também foram calculados para os perfis selecionados. O 

MDS agrupou as amostras similares com relação às espécies encontradas. Os 

dendrogramas da análise de Cluster foram evidenciados pelo método de agrupamento 

Bray Curtis similarity (Transform - Log (x + 1)), que possibilitou a interpretação de 

dados compostos por um grande número de variáveis (Prentice, 1986); facilitando a 

compreensão da variabilidade total dos dados (Brown, 1998). Foram elaborados dois 

clusters, o primeiro relaciona os grupos de similaridades entre os gêneros / espécies 

descritas. O segundo mostra a relação de similaridade entre as amostras com relação aos 

foraminíferos encontrados na área. Foram realizadas também datação pelo método C
14

 

de diferentes gerações de sedimentos biogênicos presentes na atual plataforma 

continental e análises em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectômetro 

de Energia Dispersiva (EDS) que possibilitou a identificação da composição química 

das carapaças dos organismos. 

 

RESULTADOS  

 

Descrição qualitativa dos foraminíferos  

 

Os principais gêneros de foraminíferos bentônicos reconhecidos, para a 

granulometria menor e igual a 0,250 mm, foram Textularia, Quinqueloculina, 

Ammonia, Elphidium, Pseudononion, Archaias, Peneroplis, Poroeponides, 

Amphistegina, Pyrgo, Oolina, Bolivina, Fursenkoina, Nonionella, Uvigerina, Cibicides, 

Bigenerina, Reophax, Nodosaria, Wiesrella, Amphisorus, Reussella, Amphicorina, 

Maginulina, Cornuspira, Cassidulina, Patellina, Articulina, Hopkinsina, Discorbis, 

Hanzavaia. Já os planctônicos foram as Globigerinas e as Globorotalias. Os gêneros 

que aparecem em maior abundância são Quinqueloculina, Textularia, Globigerina e 

Pyrgo, respectivamente, já os que ocorrem com maior frequência são Quinqueloculina, 

Textularia, Pyrgo, Ammonia, Elphidium,Pseudononion, Peneroplis, Bolivina e 

Poroeponides, respectivamente. Com menor frequência são descritos Amphistegina, 

Archaias, Bigenerina, Cibicides, Cassidulina, Amphicorina, Cornuspira, Paterina, 

Hopkunsina, Oolina, Uvigerina, Fusenkoina, Nonionella, Amphisorus, Wiesrella, 

Reussella, Reophax, Nodosaria, Marginulina e Cyclogyra.  

 

Descrição quantitativa dos foraminíferos 

 

Na frequência absoluta dos foraminíferos obteve-se um total de 88763 indivíduos 

para os três perfis (Figuras 2, 3 e 4). O perfil 01 é constituído por 7 amostras (P-01A, P-

01B, P-01C, P-01D, P-01E, P-01F e P-01G) e apresenta 47698 indivíduos distribuídos 

em 29 gêneros bentônicos e 2 planctônicos (Globigerina e Globorotalia). O perfil 02 é 

composto por 9 amostras (P-02A, P-02B, P-02C, P-02D, P-02E, P-02F, P-02G, P-02H e 

P-02I), contendo 38548 indivíduos distribuídos em 30 gêneros bentônicos e 2 

planctônicos (Globigerina e Globorotalia). O perfil 03 é constituído por 5 amostras (P-

03A, P-03B, P-03C, P-03D e P-03E) e apresenta 9228 indivíduos distribuídos em 27 

gêneros bentônicos e 2 planctônicos (Globigerina e Globorotalia). 
 



 

 

 

 

Tabela 1. Parte 1: Frequência absoluta dos foraminíferos bentônicos e planctônicos ao longo dos três perfis. 
 
 
 
 
 
 

PARTE 1 

                      
Gênero P-01A P-01B P-01C P-01D P-01E P-02A P-02B P-02C P-02D P-02E P-02F P-03A P-03B P-03C P-03D P-03E P-02G P-02H  P-02I P-01F P-01G  Total 

Amonia tépida 516   44 28 492 608 102 342 165 168 52 232 132 75 456 174 756 600 420 700 198 6260 

Amphisorus 

hemprichii     110     44   18 10 8       6   6           202 

Amphicorina 

escalaris           100 2 12 5                 24 24   6 173 

 Amphistegina  12                   12           28 24       76 

Archaias 96 12 88   12 52 4             6 12             282 

Articulina sagra     22                       6             28 

Articulina pacifica ?                                   24       24 

Bigenerina     22           5                     28   55 

Bolivina 204   88   72 4 18 84 10 136 52 288 24 21 126 72 504 720 120 70 132 2745 

Bulimina 

elegantíssima                       8                   8 

Cacidulina 

subglobosa         12 72   24       8       18   96       230 

Cibicides variabilis         12 4 4 12 5   24 40 4   12   28 48 48 56 12 309 

Cornuspira                                 56         56 

Discorbis               42       24     18             84 

Elphidium                 132 48 462   240 4 22 114 50 128 52 120 40 18 168 60 224 312 228 406 66 2894 

Fursenkoina pontoni       56             16 8         28     182 6 296 

Globigerina   6 726 14840 192 8 6 12 5   596 112 4   84 24 1820 72 48 1064 42 19661 

Globorotalia     132 980 12     54 15 56 116 40     36   112     98   1651 

Hanzavaia boueana     88   24   8 42 25 16   56   12 30 24   216 60 126   727 



 

 

 

 

Tabela 1. Parte 2: Frequência absoluta dos foraminíferos bentônicos e planctônicos ao longo dos três perfis. 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2 

                      
Gênero P-01A P-01B P-01C P-01D P-01E P-02A P-02B P-02C P-02D P-02E P-02F P-03A P-03B P-03C P-03D P-03E P-02G P-02H  P-02 I P-01F P-01G  Total 

Hopkisina pacifica             2 18 5     16 4               24 69 

Lagena     22                           252         274 

Marginulina        28                                   28 

Quinqueloculina 1092 156 2244 56 2880 20 272 780 405 936 352 832 156 327 606 600 2828 3360 1632 1722 348 21604 

Nodosaria 36                                         36 

Nonionella         12       5                         17 

Oolina     88 84 12   2       16           28     42   272 

Orbulina                             6             6 

Paterina corrugata 12       12   2         8       6 28         68 

Peneroplis   6 66   12 12 14 288 15 64 8 64 12 21 24   112 168 204 42 30 1162 

Pseudononion 24 24 198   12     48 30 32 32 56 16 33 36 48 84 168 216 210 42 1309 

Poroeponides lateralis 12   44   12 4 2 24 25 64   72   6   30 56 72 12   48 483 

Pyrgo nasuta 12 12 220 56 216 4 30 144 40 200 92 168 32 78 96 90 392 144 240 280 66 2612 

Reophax                             12             12 

Reusella atlantica                       8         56         64 

Spiroculina         36   8 48 10   16 16           144 36   36 350 

Textularia 24 210 8536 56 192 4 14 264 400 1744 656 1208 312 207 624 756 5684 4152 1008 4284 756 31091 

Trochammina 

ochracea                       32       6           38 

Uvigerina            108                           28   136 

Wisnerella auriculata 12       12     18 10                       30 82 

Total 1656 474 13046 16156 3984 296 408 2016 1060 3376 2028 3184 604 729 1896 1734 12292 9696 3852 8638 1638 88763 



 

 

 

Ao longo dos três perfis observa-se uma frequência relativa mais altas de 

Quinqueloculina, Textularia, Ammonia tepida, Elphidium, Pyrgo nasuta, 

Pseudononion, Bolivina e Peneroplis. Associados aos foraminíferos principais foram 

descritas algumas espécies acessórias na área estudada Os gêneros planctônicos, em sua 

maioria correspondem a Globigerina, já as Globorotalia são encontradas 

secundariamente. 

No perfil 1 (Galos), Figura 2, o gênero Quinqueloculina apresenta as maiores 

porcentagens nas amostras P-01A (50%) e P-01E (64%), relacionadas as amostras com 

maior proximidade da costa e menores profundidades da área, 7,8 e 7,5m, 

respectivamente. A amostra P-01D representa a menor quantidade (0,3%) e corresponde 

a maior profundidade (473 m). A Textularia ocorre acima de 40% na maioria das 

amostras, somente na amostra P-01C que apresenta maior valor (65%), ao contrário a 

amostra P-01D, maior profundidade, representa a menor porcentagem (0,3%). A espécie 

Ammonia tepida é encontrada em menores quantidades comparada aos foraminíferos 

citados anteriormente. Tal espécie representa 24% na mostra P-01A (7,8 m) e 11% nas 

amostras P-01E e P-01G que correspondem a profundidades rasas a intermediárias. O 

gênero Elphidium ocorre em baixas proporções, o maior valor é observado na amostra 

P-01B (10%), sendo ausente na amostra mais profunda P-01D. Os foraminíferos Pyrgo 

nasuta e Pseudononion  aparecem em valores menores do que 5%, a maior quantidade 

(4,8%) do primeiro é encontrada na amostra P-01E e do segundo na amostra P-01B. O 

gênero Bolivina apresenta baixas porcentagens, sendo ausente nas amostras P-01B e P-

01D, o maior valor (9,3%) é encontrado na amostra P-01A. O gênero Peneroplis mostra 

baixíssimas porcentagens, valores menores que 2%. Ocorre uma alta porcentagem de 

Globigerina (92%) na amostra P-01D, relacionada a maior profundidade (473 m). A 

menor porcentagem (1,2%) foi identificada na amostra P-01B (14,8 m), sendo ausente 

na amostra P-01A. As Globorotalias são ausentes nas amostras (P-01A, P-01B e P-01G) 

e nas demais amostras ocorrem em baixíssimas quantidades, menores do que 1%, 

somente a amostra P-01D mostra um valor de 6%. 

 

Figura 2. Frequência relativa de foraminíferos bentônicos no perfil 01. 
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No perfil 02 (Macau), Figura 3, o gênero Quinqueloculina apresenta maior 

ocorrência (53%) na amostra P-02B em uma profundidade intermediária (16,2m). No 

restante da área, em profundidades variadas, as porcentagens são entre 17% e 38%, 

somente na amostra P-02A que foi encontrado o menor valor (1,9%). Nesta porção 

central, a quantidade deste gênero diminui na menor profundidade (3,2 m). Para o 

gênero Textularia a maior parte das amostras apresentam valores acima de 31%, com 

maior proporção (49%) na amostra P-02E (23,8 m) e menor proporção (0,4%) na 

amostra P-02A (3,2 m). No que se refere a espécie Ammonia tepida a maior proporção 

(58%) se encontra na amostra P-02A (3,2 m) e a menor quantidade (2,5%) foi observada 

na amostra P-02F que é a mais profunda da região (71,3 m). Os espécimes de Elphidium 

e Pyrgo nasuta são encontrados em baixas proporções, com valores menores do que 

7%. O primeiro mostra a maior proporção de 5,3% na amostra P-02I (16,3 m) e menor 

de 0,4% na amostra P-02A (3,2 m). O segundo apresenta maior porcentagem de 6% na 

amostra P-02C (7,5 m) e o menor de 0,4 % na amostra P-02A (3,2 m). Os gêneros 

Pseudononion, Bolivina e Peneroplis também ocorrem em pequenas quantidades. Para o 

Pseudononion a maior porcentagem foi de 5% na amostra P-02I (16,3 m) e a menor foi 

de 0,6% na amostra P-02G (39,8 m). A Bolivina mostrou o maior valor de 7% na 

amostra P-02H a 20,7 m de profundidade, já a menor proporção foi de 0,4% na amostra 

P-02A. Por fim, o Peneroplis mostrou para a mostra P-02I (16,3 m) a maior proporção 

(4,7 %) e para a amostra P-02F (71,3 m) a menor proporção (0,4%). As Globigerinas e 

as Globorotalias, mostraram as maiores porcentagens 28% e 5,5%, respectivamente na 

mesma amostra (P-02F a 71,3 m). O gênero Globigerina está ausente na amostra P-02E 

e a menor ocorrência se observa na amostra P-02D (15,7 m). As Globorotalias estão 

ausentes nas amostras P-02A, P-02B, P-02H e P-02I, sendo a menor proporção (0,8%) 

verificada na amostra P-02G (39,8 m). 

 

Figura 3. Frequência relativa de foraminíferos bentônicos no perfil 02. 
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No perfil 03 (Ponta do Mel), Figura 4, o gênero Quinqueloculina apresenta maior 

ocorrência (40%) na amostra P-03C (23,1 m) e menor ocorrência de 21% na amostra P-

03B (19,2 m). Para a Textularia o maior valor registrado foi de 42% na amostra P-03B e 

o menor foi de 26% na amostra P-03C (23,1m). Nota-se o oposto para estes dois 

gêneros com relação as amostras. A Ammonia tepida representa as maiores proporções 

nas amostras P-03B (18%) e P-03D (19%) com profundidades de 19,2 e 35 m, 

respectivamente. A menor proporção é de 6,8%, amostra P-03A (14,8 m). Os gêneros 

Elphidium, Pyrgo Nasuta e Bolivina mostraram valores menores do que 10%. As 

maiores proporções são as seguintes: Elphidium (7,1 % a 35 m, amostra P-03D), Pyrgo 

Nasuta (9,6% a 23,1 m, amostra P-03C) e Bolivina (8,4 % a 23,1m, amostra P-03C). 

Seguem as menores proporções: Elphidium (2,2 % a 23,1 m), Pyrgo Nasuta (4% a 35 

m, amostra P-03D) e Bolivina (2,6 % a 23,1m, amostra P-03C). Para os gêneros 

Pseudononion e Peneroplis as proporções são baixas. As maiores porcentagens ocorrem 

da seguinte maneira: Pseudononion (2,5% a 11,2 m, amostra P-03E), Peneroplis (2,6% 

a 23,1 m, amostra P-03C). Para os dois gêneros, os menores valores correspondem a 

amostra P-03D, sendo 1,5% (Pseudononion) e 1% (Peneroplis). Nesta porção foram 

verificadas baixíssimas porcentagens de Globigerina (inferiores a 4%) nas amostras P-

03A, P-03B, P-03D e P-03E, sendo ausente na amostra P-03C (23,1 m). As 

Globorotalias são menores do que 2%, amostras P-03A e P-03D. E ausentes nas 

amostras P-03B, P-03C e P-03E 

 

Figura 4. Frequência relativa de foraminíferos bentônicos no perfil 03. 

 

A análise dos índices ecológicos foi aplicada para os gêneros e espécies de 

foraminíferos, descritos nos três perfis na plataforma atual do Rio Grande do Norte 

(Tabela 2).  No perfil 01 (Galos), os maiores valores de diversidades são: H = 1,95 

(amostra P-01G), H = 1,77 (P-01F) e H = 1,52 (amostra P-01A). Nesta porção, o índice 

de diversidade varia entre 1,95 (P-01G ) e 0,37 (amostra P-01D), de acordo com o 
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índice de diversidade de Shannon (1949), e com o número de espécies entre  1.842 e 

16.184 indivíduos (amostra P-01G )  e (amostra P-01D), respectivamente). A análise do 

índice de equitatividade de Pielou mostrou um valor acima de 60%, nas amostras: P-

01B, 14,8 m, J = 0,67, 20, 55m, J = 0,64; P-01G , 16,6m, J = 0,70. As demais 

apresentam valor acima de 45%, somente a amostra P-01D que apresenta um menor 

valor (17%) e maior dominância (84%). No perfil 02 (Macau), os maiores valores de 

diversidades são: H = 2,24 (amostra P-02C), H = 1,89 (amostra P-02I), H =1,88 

(amostra P-02D) e  H = 1,87 (amostra P-02F).  O índice de diversidade varia entre 2,24 

(P-02C) e 1,53 (P-02A), de acordo com o índice de diversidade de Shannon (1949), e 

com o número de espécies entre 2.388 e 1048 indivíduos (amostras P-02C e P-02A, 

respectivamente). A análise do índice de equitatividade de Pielou mostrou um valor 

acima de 70%, nas amostras: P-02C, 7,5 m, J = 0,74 e P-02I, 16,3 m, J = 0,72. As 

demais apresentam valores acima de 50 e 60 %. A amostra P-02A apresenta o valor de 

maior dominância 36%. No perfil 03 (Ponta do Mel), os maiores valores de diversidades 

são: H = 2,07 (P-03A) e H = 1,99 (P-03D). O índice de diversidade varia entre 2,07 (P-

03A) e 1,64 (P-03B), de acordo com o índice de diversidade e com o número de 

espécies entre 3.416 e 2.352 indivíduos (amostra P-03A) e (P-03D), respectivamente). 

A análise do índice de equitatividade mostrou um valor acima de 70%, somente na 

amostra: (P-03A), 14,8 m, J = 0,70. O restante das amostras apresenta valores acima de 

60 %. A amostra P-03E, corresponde ao valor de maior dominância 27%.  

 

Amostra N  de 
Espécies (S) 

N de Indivíduos 
(N) 

Equitatividade 
(J´) 

Diversidade (H) Dominância 
(Lambda) 

      
PERFIL 01 - GALOS      
P-01A 13 2184 0,59 1,53 0,32 

P-01B 8 474 0,67 1,40 0,32 
P-01C 18 13200 0,45 1,31 0,45 
P-01D 9 16184 0,17 0,37 0,84 
P-01E 20 4476 0,47 1,40 0,44 
P-01F 16 9338 0,63 1,77 0,27 
P-01G 16 1842 0,70 1,95 0,23 
      
PERFIL 02 - 
MACAU 

     

P-02A 15 1048 0,56 1,53 0,36 
P-02B 17 512 0,58 1,64 0,33 
P-02C 20 2388 0,74 2,24 0,16 

P-02D 20 1240 0,62 1,88 0,23 
P-02E 12 3552 0,62 1,54 0,32 
P-02F 15 2092 0,69 1,87 0,22 
P-02G 19 13076 0,59 1,75 0,26 
P-02H 17 10344 0,60 1,70 0,27 
P-02I 14 4296 0,71 1,89 0,22 
      
PERFIL 03 – P. MEL      
P-03A 22 3416 0,67 2,07 0,20 
P-03B 11 736 0,68 1,64 0,26 



 

 

 

P-03C 12 810 0,69 1,73 0,25 

P-03D 17 2352 0,70 1,99 0,18 
P-03E 14 1914 0,64 1,68 0,27 

 
Tabela 2: Valores dos índices ecológicos (diversidade, equitividade e dominância) para os três perfis 

da área. 

 

O MDS (Figura 2) apresenta as amostras similares entre si com relação aos 

organismos encontrados nos três perfis (Perfil 01 (Galos), Perfil 02 (Macau) e Perfil 03 

(Ponta do Mel), selecionados na área de estudo. Três grupos (A (Perfil 02), B (Perfil 

01), C (perfis 01, 02 e 03) e D (Perfil 01)), foram divididos de acordo com as 

similaridades e não similaridades, assim como pelas características de profundidades. O 

grupo A, amostra P-02A, representa a porção mais rasa (3,2 m). O grupo B, amostra P-

01A, tem uma profundidade (7,8 m), aproximada ao grupo C, porém é o único registro 

de Nodosaria. O grupo C é encontrado nos três perfis e as profundidades tendem a ser 

mais similares entre si. Variam de 7,5 m (amostra P-02C a 71, 3 m (amostra P-02F. O 

grupo D inserido na região do perfil 01(Galos), representado pela amostra P-01D, 

possui a maior quantidade de planctônicos da região da plataforma, representados pelo 

gênero Globigerina e Globorotalia. O valor de dominância desta amostra, sendo a 

maior parte planctônica, corresponde a 84 %, relacionada com a maior profundidade da 

área de 473m. 

 



 

 

 

Figura 2.  MDS contando o agrupamento das estações com relação as espécies encontradas. 

 

O cluster (Figura 3) relaciona os grupos de similaridades entre os gêneros / 

espécies descritas nos perfis: 01 (Galos), 02 (Macau) e 03 (Ponta do Mel). Foram 

encontradas proporções de similaridades acima de 10 e 80. Os grupos acima de 10, 20, 

30, 40, 50, 60 e 70 ocorrem em profundidades variadas das mais rasas as mais 

profundas e distribuem-se ao longo dos três perfis da área. O grupo que apresentou as 

menores similaridades é acima de 10. O grupo acima de 30 representa a maior relação 

de similaridade entre os organismos. Acima de 40 identificaram-se três blocos em 

proporções diferentes. Acima de 50, observaram-se oito blocos diferentes de 

similaridades. Acima de 70 pode-se dividir o grupo em três partes. O último grupo, 

acima de 80, observaram-se dois blocos (1 e 2). Estes foraminíferos são os mais 

frequentes, ocorrendo praticamente em todas as profundidades e amostras nos perfis 

selecionados. 

 



 

 

 

 

Figura 3. Grupos de similaridades entre os gêneros / espécies, relacionados à abundância. 

 

O segundo cluster (Figura 4) mostra a relação de similaridade entre as amostras 

e os foraminíferos encontrados na área dos três perfis (Perfil 01 (Galos), Perfil 02 

(Macau) e Perfil 03 (Macau), selecionados na região da plataforma. Formaram-se dois 

grupos de similaridades (I e II) e algumas amostras ficaram isoladas, Figura 4. O grupo 

I, abrange amostras de profundidades variadas ao longo dos três perfis e representa a 

maior parte das amostras descritas na área de estudo. A maioria das amostras são 

constituídas por foraminíferos bentônicos, principalmente dos gêneros Quinqueloculina, 

Textularia, Pyrgo, Ammonia, Elphidium, Pseudononion, Peneroplis, Bolivina e 

Poroeponides. E também por foraminíferos bentônicos que ocorrem como acessórios: 

Amphistegina, Archaias, Bigenerina, Cibicides, Cassidulina, Amphicorina, Cornuspira, 

Paterina, Hopkunsina, Oolina, Uvigerina, Fusenkoina, Nonionella, Amphisorus, 

Wisnerella, Reussella, Reophax e Cyclogyra. O grupo II é composto por amostras 

encontradas em lâmina d`água acima de 30 m e apresentam quantidades significativas 

de foraminíferos planctônicos (Globigerina e Globorotalia), comparando-se com as 

amostras do grupo I. Também se observa com frequência os foraminíferos bentônicos: 

Quinqueloculina, Textularia, Pyrgo, Ammonia, Elphidium, Pseudononion, Peneroplis, 

Bolivina e Poroeponides. As amostras isoladas (P-01 A, P-01 D e P-02 A) apresentam 

algumas espécies / gêneros de foraminíferos que não ocorreram nos grupos I e II, exceto 

para a amostra P-01 D que está isolada por que mostra a maior abundância de 

foraminíferos planctônicos (Globigerina e Globorotalia), além disso foi a única amostra 

com Marginulina. Na amostra P-01 A registrou-se a única ocorrência do gênero 

Nodosaria e representa a maior quantidade de Archaias descrita. Com relação a amostra 

P-02 A, obtiveram-se as maiores ocorrências dos gêneros Uvigerina e Marginulina. 
 



 

 

 

 
Figura 4: Grupos de similaridades de amostras nos perfis (01, 02 e 03). 

 

 

Influências da temperatura e salinidade nos foraminíferos 

A temperatura e a salinidade influenciam na estabilidade das condições 

ecológicas marinhas para o desenvolvimento dos organismos. Na região de estudo 

observa-se uma homogeneidade relativa para as distribuições horizontais de 

temperatura, verificando-se para a superfície (mínima de 24º C, e máximas de 29ºC a 

35ºC) e para a região localizada nas proximidades do fundo (mínima de 5,2ºC, e 

máxima de 28,8ºC). Nesta região observa-se que a distribuição horizontal de salinidade 

superficial é predominantemente homogênea. Em análises verticais verifica-se um 

aumento de salinidade nas proximidades da costa, iniciando-se pela profundidade de 2 

(dois) metros. Esse fato ocorre, em partes, devido a evaporação associada à intensa 

radiação solar característica da área.  

 

 MEV e EDS dos sedimentos biogênicos 

Análises de EDS (Espectrômetro de Energia Dispersiva), realizadas 

concomitantemente a microscopia eletrônica de varredura (MEV), indicaram que os 

grupos de organismos encontrados na plataforma atual apresentam composição química 

principal de Ca, C, O, Na, Cl, Al, Mg e Si. A proporção destes elementos químicos pode 

variar de acordo com o tipo de sedimento biogênico, sendo as maiores quantidades 

identificadas de Ca, C, Cl, Na e O. Os Foraminíferos têm uma composição química 

principal de Ca, O, Mg, Cl, C, Na, Si e Al. Na análise de foraminíferos bentônicos para 

os gêneros Amphistegina e Pseudononion, nota-se a quantidade elevada de cálcio em 

relação aos demais elementos químicos (Figura 5). 



 

 

 

 
Figura 5. Formas de foraminíferos bentônicos Amphistegina (A) e da subordem Rotaliina (C) no MEV. E 

suas composições químicas (B e D). 

 

Datação absoluta de sedimentos de carapaças esbranquiçadas e escuras 

A datação absoluta pelo método carbono 14, realizada na Universidade de 

Kiel (Alemanha), indica que as supostas gerações de sedimentos claros e escuros 

(Figura 6), correspondem a uma única idade, entre 3 e 6 mil anos AP, relacionados 

ao Quaternário. 

 

 
Figura 6. Gerações de sedimentos escuros (A) e claros (B). 

 

DISCUSSÃO  

Na plataforma atual do Rio Grande do Norte foi possível a realização de diversos 

estudos para a análise dos foraminíferos. Como por exemplo, a interpretação dos índices 

ecológicos (diversidade, equitatividade e dominância). Comumente a diversidade é o 

oposto da dominância. A equitatividade indica a estabilidade do sistema. Valores baixos 

de equitatividade associam-se a baixos valores de diversidade e alta dominância. Os 



 

 

 

maiores índices de equitatividade traduzem a frequência semelhante das espécies 

(Boltovskoy & Totah, 1985) 

No perfil 01 (Galos), os valores de diversidade mostram distribuição irregular entre 

os foraminíferos entre o maior (H=1,95) e o menor índice (H=0,37). Nesta porção há 

uma alta dominância (84%), relacionada a abundância dos foraminíferos planctônicos 

Globigerina (14.840 indivíduos) e Globorotalia (980 indivíduos). No perfil 02 (Macau), 

os valores de diversidade são próximos, mostrando uma distribuição regular entre os 

foraminíferos para o maior (H=1,89) e o menor índice (1,53). No perfil 03 (Ponta do 

Mel), Os valores de diversidade são semelhantes, mostrando uma distribuição regular 

entre os foraminíferos para o maior (H=2,07) e o menor índice (H=1,64). 

 Os foraminíferos planctônicos vivem nas zonas de superfícies das regiões mais 

profundas do oceano em lâminas de mais 1000 m de profundidade. Podem viver a partir 

da plataforma externa até as regiões de talude continental (Haq & Boersma, 1978). A 

ocorrência destes microfósseis calcários é restringida por certas condições ecológicas da 

massa d'água onde vivem, tais como: temperatura, salinidade, profundidade da camada 

de mistura e disponibilidade de alimento (Petró et al., 2009). Uma maior razão de 

foraminíferos planctônicos indica um aumento vertical da coluna de água e uma maior 

distância da costa (Murray & Alve, 2002; Smart, 2002). O valor de dominância desta 

amostra, sendo a maior parte planctônica, corresponde a 84 %, relacionada com a maior 

profundidade da área de 473m, como sugerido por Culver, 1988. 

Nos três perfis de estudo, as maiores ocorrências de foraminíferos planctônicos 

estão relacionadas às maiores profundidades. São altas no primeiro perfil, profundidade 

de 473 m (amostra 04 A), intermediárias no segundo, 71,3 m (amostra 24 A) e baixas no 

terceiro perfil, 35 m (amostra 44 A). São constituídas, em sua maioria, pelas espécies 

Globigerinita glutinata, Globigerina bulloides e Globigerina falconensis, associadas a 

espécie Globorotalia menardii que é encontrada em baixas proporções. As Globigerina 

bulloides e Globigerina falconensis são características de águas subtropicais a tropicais 

(Haq & Boersma, 1978). A Globigerina bulloides marca a influência de massas d’água 

frias ricas em nutrientes (ACAS) (Araújo, 2004). A Globigerinita glutinata é comum 

em águas tropicais (Haq & Boersma, 1978). 

Os foraminíferos bentônicos apresentam, geograficamente entre as faunas, 

similaridades relacionadas aos parâmetros químicos e físicos. Muitos deles têm uma 

distribuição cosmopolita, no recente e no passado. O endemismo é comum no grupo dos 

invertebrados maiores, sendo relativamente raro nos foraminíferos (Haq & Boersma, 

1978). Na área de estudo isso se confirma pela grande diversidade dos foraminíferos 

bentônicos nas variadas profundidades. Os menores foraminíferos bentônicos são um 

dos contribuintes primários para sedimentação de plataformas carbonáticas rasas, 

seguido somente pelas algas calcárias (Haq & Boersma, 1978). Os maiores 

foraminíferos habitam águas rasas associados com a macroflora usada para proteção e 

com a microflora para alimentação (Murray, 1973). No presente estudo observamos um 

gradiente de microhabitats onde na plataforma interna há a ocorrência dos seguintes 

gêneros: Ammonia, Peneroplis e Quinqueloculina. Já os que ocorrem com maior 

frequência nas regiões de plataforma interna mais profunda a média são Elphidium, 

Peneroplis e Textularia, na a plataforma externa: Bolivina, Elphidium, Peneroplis e 

Quinqueloculina e no talude continental Peneroplis, Pyrgo e Quinqueloculina habitam 

o substrato marinho. 

 Os quatro grupos de similaridades evidenciados pelo MDS para os perfis 01 

(Galos), 02 (Macau) e 03 (Ponta do Mel). Mostrou que o grupo A, engloba a amostra P-

02A mais rasa (3,2 m) e corresponde as maiores ocorrências de Uvigerina peregrina e 

Amphicorina escalaris. A Uvigerina peregrina na plataforma continental sul brasileira é 



 

 

 

encontrada em águas quentes tropicais em profundidades menores que 55m (Eichler et 

al., 2012). Por se tratar de uma espécie epifaunal, caracteriza uma região rica em 

oxigênio (Bernhard, 1986; Murray, 1991). Por outro lado, neste grupo, ocorrem também 

Quinqueloculina, Textularia e Pyrgo Nasuta.  

O grupo B, que engloba a amostra P-01A, tem uma profundidade (7,8 m), mostra 

similaridade aproximada ao grupo C, porém é o único registro de Nodosaria e maior 

ocorrência de Archaias angulatus.  Esta espécie é característica de regiões de 

plataforma e talude continental (Machado et al., 2012). Lemos Junior (2011) percebeu 

que o gênero Archaias está relacionado ao tipo de fundo e quantidade de carbonato de 

cálcio. Este gênero é bem adaptado às condições hidrodinâmicas encontradas, uma vez 

que apresenta testas bastante resistente aos impactos gerados em um ambiente de alta 

energia (Wetmore; Plotnick, 1992; Cottey; Hallock, 1988; Moraes; Machado, 2003). 

O grupo C abrange os três perfis e as profundidades tendem a ser mais similares 

entre si, variam de 7,5 m (amostra P-02C) a 71, 3 m (amostra P-02F). Este grupo 

apresenta uma frequência relativa dos foraminíferos Quinqueloculina, Textularia, 

Ammonia tepida, Elphidium, Pyrgo nasuta, Pseudononion, Bolivina e Peneroplis, além 

dos acessórios que ocorrem em baixas porcentagens. Estes gêneros / espécimes podem 

ser encontrados da plataforma (interna a externa) até regiões de talude continental, 

como por exemplo o Pyrgo (Haq & Boersma 1978).  A Ammonia tepida indica a 

influência de águas costeiras (AC), já que é uma espécie capaz de suportar grandes 

variações de salinidade, comum em regiões estuarinas e águas costeiras sob influência 

de rios (Murray, 1991; Andrade, 1997; Moraes, 2006). Esta espécie ocorre em todas as 

profundidades da área de estudo, sendo as maiores ocorrências associadas, 

principalmente, as amostras mais próximas da costa: P-01A, P-01E, P-02A e P-02B.  

Isso confirma a influência dos rios na região da plataforma. A Ammonia é um gênero 

infaunal, típico de sedimentos lamosos (Murray, 1991), assim como a presença de 

Bolivina e Cassidulina (acessório), reforçam o alto conteúdo orgânico do sedimento 

(Gooday, 1994). A Bolivina e a Cassidulina são encontradas em altas percentagens em 

ambientes redutores ricos em matéria orgânica (Seiglie, 1968; Johnsson, 1999). 

O grupo D, representado pela amostra P-01D mostra o único registro de 

Marginulina e possui a maior quantidade de planctônicos da região de estudo, 

representados, em sua maioria pelas espécies Globigerinita glutinata, Globigerina 

bulloides e Globigerina falconensis, associadas a espécie Globorotalia menardii em 

menor proporção. Uma maior razão de foraminíferos planctônicos indica um aumento 

vertical da coluna de água e uma maior distância da costa (Murray & Alve, 2002; 

Smart, 2002). Podem ser encontrados da plataforma externa até o talude continental 

(Haq & Boersma 1978). O valor de dominância desta amostra, sendo a maior parte 

planctônica, corresponde a 84%, relacionada com a maior profundidade da área de 

473m, como sugerido por Culver, 1988). 

Sedimentos biogênicos tanto de coloração esbranquiçada quanto cinza, incluindo os 

foraminíferos, foram datados pelo método Carbono 14, com idade entre 3 e 6 mil anos 

AP, portanto relacionados ao Quaternário, mais especificamente ao Holoceno. Desta 

forma deve ser descartada propostas anteriores de classificação da antiguidade dos 

sedimentos com base apenas na coloração. De acordo com Leão & Machado (1989), a 

coloração branca ocorre com uma rápida sedimentação das testas e a presença de grãos 

de coloração amarela indica lento revolvimento do sedimento na área estudada. Isso 

mostra que as diferentes colorações das carapaças estão relacionadas a sedimentação e 

não a idades diferentes. A diferença de coloração neste caso, poderia estar associada a 

presença de elementos traços, diferentes composições e/ou a um maior retrabalhamento. 



 

 

 

Neste estudo sedimentos cinza apresentam, no geral, uma maior quantidade de NaCl e 

mostram traços de maiores retrabalhamentos e transportes pelos processos costeiros.  

 

 

CONCLUSÕES  

Esta pesquisa mostra que os foraminíferos são organismos que habitam regiões 

variadas ao longo da plataforma continental equatorial norte-riograndense (interna e 

externa) se estendendo até o talude continental. Isso foi confirmado por meio da 

identificação de gêneros bentônicos e planctônicos que evidenciam seus modos 

peculiares de vida e suas preferências ecológicas. 

A maioria dos gêneros ou espécies de foraminíferos encontrados na região estudada 

possuem hábito bentônico, vivendo no substrato de fundo. Em menores proporções são 

encontrados os foraminíferos de hábito planctônico que vivem na lâmina de água.  

A ocorrência da espécie Ammonia tepida mostra que a região da plataforma sofre 

influência de águas costeiras, especialmente do Rio Açu. Os gêneros Bolivina e 

Cassidulina ocorrem em áreas com alto teor orgânico, confirmando esse tipo de 

influência. 

Dois tipos de comportamentos, relacionados à análise dos índices ecológicos 

(diversidade, dominância e equitatividade), foram identificados. No primeiro (porção 

central e oeste da área) foi observado um alto valor de diversidade, baixa dominância e 

alto valor de equitatividade. No segundo (porção leste da área) ocorre uma baixa 

diversidade, alta dominância e baixa equitatividade.  

Destaca-se a elevada quantidade de Ca dos Foraminíferos em relação aos demais 

elementos químicos (O, Mg, Cl, C, Na, Si e Al). Os sedimentos cinza apresentaram, no 

geral, uma maior quantidade de NaCl e mostraram traços de maiores retrabalhamentos e 

transportes pelos processos costeiros. As carapaças, independentemente de sua 

coloração, foram datadas com a mesma idade: de 3 a 6 mil anos AP (Quaternário) 

diferente da nossa hipótese inicial. As diferentes colorações dos sedimentos biogênicos 

podem estar associadas ao ambiente de deposição, lento ou rápido revolvimento do grão 

na área estudada. 
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