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CAPfTULO I

INTRODUçÃO

No presente

trabalho foram estudadas as associa
ções de foraminiferos da seqtlência sedimentar costeira do Ce
nozó1co, encontradas em Caravelas (Bahia) e pertencente a Ba
cla do EspÍrito Santo.
Este estudo é uma continuação das pesquisas reari
zadas pelo Professor Doutor setembrÍno petri sobre os forami
nfferos desta idade.

1.I - Objetivo
Através do uso integrado de diferentes
critérios
paleoecológicos procurar conhecer as condições dos ambi.entes
de deposição das amostras estudadas e inferir sobre o compor
tamento tectônico do local.

1.2 - Final-idade
Contribuir para o conhecimento da geologia do cítg
do local e paleoecologia destes protozoãrios.
1.3 - Material e

m6todos

O material aqui utilizado proveio
2-CST-1-Ba e foi ced.ido ao Doutor Petri pela

da
sondagem
Petrobrás. Quan
do foi fornecido ä Autora já havia recebido os tratamentos
preliminares, inclusive passado pela fase de triagem. Estas
etapas foram realizadas pelo referido pesquisador que preten
dla desenvolver este nesmo estudo.
Frações dos vinte e um testemunhos superiores da
perfuração, constituiram as amostras estudadas.

-2rnicialmente, foram retirados lo cc de sedimentos
de'cada amostra, para os estudos dos foraminÍferos. As pog
ções restantes foram usadas para os estudos da litologia.
os r0 cc de sedímentos foram desagregados e penei
rados em peneiras de 01062 a 01250 mm. As frações retidasenr
cada uma das malhas foram flutuadas em tetracloreto de carbo
no e após filtradas. Os foraminíferos encontrados foram con
tados, trJ.ados e montados em lâminas especiais do tipo porta-foraminíferos. os cálculos foram feitos do total de testas
encontradas por famÍlia ou gênero, separadamente. Após foi
calculado o número total de testas nas assenblêias.
A etapa seguinte foi a d.e identificação sistemâtí
ca das espécies.
Para as análises paleoecológicas todos os resulta
dos dos cälculos realizados foram reduzidos e elq)ressos em
I cc de sedimento seco
Freqtlências forarn calculad,as para aspectos relacto
nados com a preservação do materÍaI e espessura das paredes
das testas.
Testas de dÍferentes populações foram medidas com
a flnaLldad.e de se verificar as variações dos tamanhos dos
lndlvfduos e freqtlência das diferentes classes de tamanhos.
Os resultados obtÍdos por pETRI (1971) para popula
ções de Ammonia, provenientes destas mesnras amostras, tambêm
foram usados nas deduções paleoecológicas.
Para as anålises dos sedimentos as frações restan
tes das amostras, foram utilizadas.
Após uma descrlção de cada amostra, estas foram dg
sagregadas mecanÍcamente e quarteadas até obter-se frações
de 25 gramas. Cada fração fof colocada em um "Becker" de
500 ml, adicionando-se, primeiramente, 100 ml de âgua desti
Lada e a seguir 100 ml de ácido clorídrico a 208 em volume,
para cada uma das amostras. Em f ases sucessívas, adicionÚù# :^

'//-

i

i

1

-J:
-se frações d.e 50 ml de Hcl, atingindo no final um vorume de
300 mlr por não ocorrer mais efervescência. A comprovação
da ausência de carbonato d.e cálcio resj-dual foi feita com hi
dróxido de bário diluÍdo. Gotas d,e hidróxido de amônia di
1uído foram acrescentadas nas misturas até ocorrer suas neg
tralizações. A seguir, fez-se lavagens sucessivas dos resÍ
duos insolúveis, com água aquecida atê zoo c em filtração a
vácuo em funil d.e Btlchener sob peneira de 01062 nun e usando-se trompa de água.
Desta forma, obteve-se uma fração de
partÍculas
maiores (areías) e outra de menores (silte e argila). Estas,
após terem sido filtradas e secas em estufa a 600 c,
foram
pesadas. A soma d.e ambas, diminuÍaa ao peso inicial da amos
tra, forneceu a fração de carbonato de cá1cio (detrÍtico ou
detrltico e quÍmico).
SUGUIO

A metodologia usada e descrita acima, baseou-se em
(1973, p. 156-158).

As amostras 5 e 12 não foram processadas, como
demais, porque a quantidade de material foi insuficiente.

as

A partir de todos os dados obtidos, foram construi
das as tabelas e figuras.
Era propósiÈo inicial incluir, neste trabarho¡ â
descrlção das espécies, adotando o método da sinonÍmia crÍti
ca (baseada no estudo dos tipos originais dos autores citg
dos). contudo, este estâgio não foi atingido dentro do prg
zo disponÍvel para a realização desta dissertação. A quanti
dade relativamente elevada de espécies encontradas nas assem
blêias;â Decêssidade de se realizar estudos das variações in
traespecíffcas de algumas espêcies, para evitar determina
ções errôneasi o estado de preservação deficiente de vârias
formas; o número de identificações duvid.osas ou em estado de
nomenclatura aberta, foram os motivos que impediram o desen
voLvimento da parte sistemática. Este estudo deverã ter con
tinuação.

-4Aquir ês espêcies foram apenas listad.as de acordo
com a identificação preliminar atingida e ord.enadas pela cIaS
slticaçao dos toraminiferos proposta por LOEBLICH & TAPPAN
.a-

(L964)

.

1.4 - Trabalhos prãvios
O Professor Doutor Setembrino Petri foi
pesquisador a realizar estudos d.os foraminÍferos

o primeiro
fósseis do
,\
tf ';
..-t Cenozóico brasj-leiro. suas investigações não foram apenas
.\
da cunho sistemãtico mas pesquisas integradas entre as assem
-.r
^
t-"
-! ç'',-lubléi-as destes protozoáriosr os sedimentos, as relações paleo
,L' i
ecológicas e a geologia estrutural dos locais. Todos os seus;
,,
trabalhos, que segluem, serviram de base para a presente pes
^ \ t- .,
û\
quisa, sendo esta o resultado da transf_erência dos mêtodos e
,'
|t"
critêrios jã utilizados por este autor, para o material aqui
u,'u
'\r,"

.L

estudado.

por PETRI, foram:
Em 1952, publicação de uma pequena nota dos forami
Os trabalhos realizados

nfferos da Formação Pirabas.
1954, estudo dos foraminíferos do Eoceno (?) e
Mioceno da BacÍa de Marajó. De acordo com o autor o prÍnci
pal objetivo deste trabalho foi sistemãtico, mas tambêm, as
pectos estratigráficos e paleoambientais foram abordados. Ne
le 101 espêcies foram descritas e figuradas.
Em

1957, este autor descreveu 70 espécies de fora
miníferos miocênicos da Formação Pirabas. O trabalho incluiu
os mesnros itens do anterior e mais uma comparação daquela
fauna com a de regiões do Mioceno da Colômbia, Venezuela,
Trinidad, Jamaica, Cuba, Porto Rico, Haiti e São Domingos,
pafses incluÍdos na América Tropical.
Em

Em 1971, PETRI fez um estudo do gênero Ammoni.a as
socj.ando-o com as correlações dos sedimentos da parte supg

rlor do Cenozóico da faixa litorânea brasileira.

-51972, descreveu os foranr_infferos mÍocênicos do
Recôncavo Baiano. Neste trabalho, o autor salientou
os ag
peêtos paleoecológÍcos ¡ especíalmente o Índice de dlversidade
e relação dos foraminÍferos com o tipo de sedimento.
Em 1973, PETRI estudou os foraminÍferos do DeLta
do FLLo Doce. A maior parte do material foí retírado de am
bientes atuaís, mas também, foram ÍncluÍdas vinte a*ostral
de sondagens contendo foramÍnÍferos sub_recentes. Esta pee
quisa estã em forma de relatórios do Convênio eETROBR.ÃS/US;,
Projeto Rio Doce. A parte I refere-se a Ecologia e a II a
Sistemática. Baseado em estud.os estatísticos dos espécímes
e em parâmetros anbientai s o autor ¿retermlnou e caracterlzou
dez tipos de associações eco169ícas diferentes.
Em

1.5 -
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2

ESTRAT I GRAFIA

O poço 2-CST-1-Ba (Estrati

gráfico, Caravelas, ng 1,
Bahia) foi locado a :-7o 44r o6r5u de latitude su1 e 39o l_1,
1110" de longiÈude oeste. Situado a 47,I8 m ao sul e 54r21m
a oeste do Farol- da Ponta da Baleia, próximo a Vila d.a Barra,
cerca de 9r5 km no sentido este, de Caravelas (Figura I). O
Iocal pertence a Bacia pericratônica do EspÍrito Santo.
A elevação no local perfurado era de 2,O3 n e a
profundidade atingida foÍ de 2 389 rn.
Foram retirados tri.nta e cinco testemunhos e des
tes apenas os vinte e um superiores foram estud.ad.os, corres
pondendo a 706 m da seqllência sedimentar superior.
Todas as informações sedimentológicas e estratigrá
flcas referentes a este poço foram revisadas e reapresenta
das por PEREIRA (1973) nos atuais padrões de apresentação ado
tados pela Petrobrás, ou seja, na forma de perfil Integrado

e Tabela Paleontológica.
A inclusão neste trabalho, da cópia do cítado peI
fÍ1, fornece a situação atual do conhecimento do tema aqui
estudado. Sua clareza dispensou descrições (Figura 2).
Comparando a localização dos testemunhos estudados
(Figura 3) com as formações citadas no perfil,
constata-se
que os testemunhos 21 a 15 pertencem a Formação Rio Docercom

preendida entre o Eoceno Inferior e Ì4ioceno InferÍor e ocor
rendo neste poço dos 933 aos 491 m. os tester,unhos 14 ao 2,
pertencem a Formação Caravelas, do Mioceno Inferior,
até a
base do testemunho 4 (136 Ír), ê, de idade mais jovem do gue
esta, mas não defÍnida, em sua porção superior. Esta Forma
ção ocorre neste poço dos 491 aos 66 m. Ã, seg{lência dos se
dimentos restantes, que incluem apenas o testemunho 1
foí

-8-

BAHIA

Fig.

l- Mopo mostrondo o tocolizoçõo do poço 2- CST- t- BA.

considerada como sendo constit.uÍda de sedimentos de praías
aluvlões (S.P.A.) e de ictade não definida.

e

foram feitas atravês
de resultados integrados fornecidos peJ_os nanofôsseís, fora
As determinações das idades

minfferos e pólens, estudados respectivamente, por
TROELSEN; NOGUTI

e

RE

GAI,I

(in

OUADROS

&

PERETRA, 1973).

'A Formação Rio Doce é predominantemênte arenosa e
ocorre junto a margem continental. Sua origem foi atribuícla
ao aporte de cIásticos terrÍgenos provenj-entes , especialmente
do Rio Doce. Apresenta maior espessura nos sÍtios próximos
às zonas do domfnio deste rÍo e limita-se a finas cunhas are
nosas, prlncipalrnente a oeste, quer pela distância da área
fonte, quer pela ausência de meios de transporte competentes
(ASMUS

et aL.,

1971).

A Formação Caravelas ê essencialmente carbonática;

-9ê conjeturada em toda a porção leste da Bacia
do EspÍrlto Santo. No Terciário, est,a bacia apresentava-se
como urna plataforma rasa e sob condições que favoreciam a de
poslção desta Formação. As espessuras das duas unidades se
Sua presença

contrabalança.m e os maiores valores da Formação Caravelas
ocorrem nos baixos distantes das âreas de proveniêncía dos

clãsticos terrÍgenos

(ASMUS

et aL.,

(1971).

As formações descrj.tas constituem o Grupo EspÍrito
Santo.
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PALEOECOLOGIA

3.1 - Introdução
Cada um dos testemunhos

aqui estudados, exceto o

de
número 5, incluía cinco ou seís metros de sedimentos. Du.r.ante
a deposição destes sedirnentos as cond.ições ambientais pode

rlam ter variad.o, especialmente se for consj-derado que a sedi
mentação ern geral- se processa Lentamente.
Os

diferentes resultados obtidos somente poderiam

lndlcar as tendências ou as prováveis condições de urna narei¡a
ampla e de forma coÍE)arada entre os diferentes testemunhos. O
número limitado de amostras impôs restrições nas deduções. O
fato das amostras pertencerem apenas a uma sondagem não perrni_

tiu lnferências quanto às variações geográficas dos paleoam
bientes. Não foi possfvel a separação de cada intervalo amos
trado (testemunho), em dÍferent.es amostras orientadas.
Os métodos utilizados neste estudo são pertinentes
à paleossinecologia, enten¿lendo este ramo apenas como conduta
de uma pesquisa paleoecol-ógica, ao nÍvet de comunidades.

'

Análises de assembléias, além de permitirem genera
lizações mais amplas ilo que as obtidas ao nÍve1 de populaçõ,es
ou de tndivÍduos isolados, podem fornecer resultailos inportan
tes e mals adaptados para casos de amostragens corno a dos tes
temunhos com as caracterÍsticas citadas.

vinte e um testemunhos incluidos no Íntervalo
total estudado, apenas onze foram representados nos histogra
mas, diagramas e tabelas que seguem. Os de números 20, I e 7,
não foram enviados ao Doutor Petri. Nos de nûmeros 2L,Ig, 18
e 4, os foraminÍferos não foram encontrados. Nos de números
15 e 10, estes protozoãrios foram multo raros. No testemunho
Dos

-1311 embora os foraminÍferos fossem comut rs,
suas preservações
foram tão deficientes que não foi possivel
estudã_ros êsta
tístlcamente.
As anãlises sempre foram feitas dos testemunhos
ÍÊis
antigos para os mais jovens, em concordãncia
com a seq{lência
real de deposição.

para as inferências e tentativas
de reconstituição
dos paleoambientes d,as amostras estudadas
féz_se uso dos se
g:uintes critérios:
Abundância relatj_va dos espécimes;
Indicadores arnbientais ;
Re

lação

f orarni nÍ f

eros p lanctôni cos,/foraminÍ feros

bentôni cos ;
faøa domÍnantes e dominância faunÍstica;

Dlversidade especf fica;
Tamanho dos espécimes;
Curvas de sobrevivência e nÍchos ecológicos;
CaracterÍsticas do material:
Estado de preservação;
Espessura da parede;
Ornamentos,

Outros organismos presentes na amostra:
Ll tologia ;

3.2 - Cnit6rios para a ¡econstituição de paleoambientes
as bases teóricas dos critêrios que tem sí
do usados na reconstituição de paleoambient"s ou
n" c.ractã
rização de ambientes recentes. Juntamente
naoa.ooo-"a a.r"J
terizar alguns termos utí1izados durante o d.esenvolvi.nentl
do presente trabalho e definir quais os parâmetros
ambien
tals que cada um dos critêrios pode evidenciar.
Seguem

De acordo com
dos
nas

TTPSWORD

et aL. (1966, p. I2Z)muitos

foraminÍferos atuais são semelhantes ou idêntlcos às for
do Tercíário por isso os dados dos anbientes aeposiciJ
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naisrobtidos com as espécies modernasrpod.em ser usados na re
constituição dos ambientes antigos, atravês das ocorrências
das espêcies de foraminíferos fósseis.

3.2.I - Abundância relativa de espécimes
Estes números não representam a densidade bruta ou
a densldade ecológica sendo apenas Índices de abundância re

lativa.

(1972, p. fBO) definiu estes termos corno
se
gue: densidade bruta - número de indivÍduos ou a bíomassa da
população por unidad,e de espaço total; densj-dade ecológica
- número de indivÍduos ou a biomassa da população por unirra
de de espaço de "habitat" significando a superfície ou o vo
lume que a população pode efetivamente colonizar; abundância
relativa - número d.e indivÍduos ou sua porcentagem em uma
amostra. Esta pode ser relatj-va também quanto a um espaço
de tempo.
ODUM

A denomi-nação assembléia fóssil foi utÍlizada para
o conjunto de espécimes de foraminÍferos encontrados em cada
uma das amostras. FAGERSTROM (1964) a definiu como"um grupo
de fósseis de um certo intervalo estratigräfico e 1ocalidade
geológlca, tendo uma conotação paleoecológica".
Logor os números expressam a abundância relatÍva
dos foraminÍferos nas assemblêias fósseis estudadas, obtidos
em uma unidad.e de amostrar rro caso r cc d.e sed.imento seco.
Ainda segundo FAGERSTROM (op.cit.) a complexa his
tória de um organismo desde o tempo de crescÍmento de suas
partes duras até sua inclusão em uma coreção como fóssil pg
de ser divídida em dois períodos, prê-soterramento e pós-soterrament'o. Durante ambos os perÍodos numerosos fatores atr¡anr
alterando a estrutura original e composição d.a comunidade.
Nas comunidades marj-nhas os fatores que atuam no prj_meiro pg
rÍodo são seletivos e interferem com diferentes intensidades

-15no número total de espécimes de uma assemblêia fóssil.

Por ser impossÍvel quantificar as prováveis a!
.
terações, as abundâncias relativas servem apenas como evi
dênclas da taxa de sedimentação e da capacidade de desen
volvimento e de reprodução dos organismos, entendendo tais
capacidades como dependentes d.as condições aîbientais.
O termo produtividade foi evit.ado por ser usado
em ecologia para a produção de matêria orgânica em um da
do nfvel trófico de um ecossistema.
Segundo BÄNDY & ARNAL (1960) o número de espÉ
cies e de espêcirnes aumenta longe da costa e com o aumen
to da profundidade da ãgua, atíngindo valores máximos so
bre a plataforma continental externa (100 a 200 rn) e na
parte superior e méd.ia da zona batial. Estes números de
acordo com os citados autores, podem ser usados nas deter
mtnações de paleoambientes. Afirmações semelhantês foram

feitas por

BOLTOVSKOY

(1965, p. 116-133).

3.?.2 - Indicadores ambíentaís
Muitos autores tem util-izado e,/ou citado espê
ciesr gêneros ou atê famÍlias como indicadores de determi
nadas condÍções ambientais.
Segundo PHLEGER (1965), PETRI (1971) e outros,
o gênero Ammonía é abundante ern profundidades menores que
40 m e, de acord.o com BOLTOVSKOY (op.cit. ) hâ muito
se
tem conhecimento que ELphídiun é um gênero caracterÍstico
de ãgruas pouco profundas, o mesmo ocorrendo com o gênero
QuínqueL o cuLina. NORTON (1930) verificou que os espécínes

de ELphídíun são raros abaixo da profundiilade de 28 r29 m¡
para PHLEGER (1951' p. 46) este gênero aparece com maíor
freqllência em águas rasas, ocorrendo atê 100 m de profundidade

.

Ðe acord.o com BANDY & ARNAL (1960)

dÍversas

es

-16pécies de foraminÍ feros porcerânicos são muito abundantes nos
ambientes marinhos próximos da costa, podendo ser usad.os como
um dos critérios para a reconstituição de paleoambientes.
1956, BANDY encontrou maior freqüência de milio
rrcleos e tormas arenaceas na zona costeira do Golfo do México,
até 30 m de profundidade. BANDY & ARNAL ( 1960 ) afirmaram
que as espécies arenáceas com interíor símples, não labirÍnti
co, podem ser abundantes em águas rasas.
KRASHNTNNTKOV (1960, in LOEBICH & TAppAN,1964) ,afir
mou gue diferentes biofácies ocorrem em uma mesma profunilida
de, dependendo da razão de sedi_mentação e caracteres do fundo.
Então com águas agítadas e rãpida sedimentação, em pequenas
profundidades, predominam os espêcimes do gênero ETphidíum,
e onde as ãgnras são calmas e a sedimentação é Ienta, predomi
nam, numa mesma profr:ndidade, as formas porcelânicas (Milio
lidae e Peneroplidae) .
Em

Esta situação fol apenas confírmad.a parcialmente
por BANDY (I964b, p. 4) na plataforma da BaÍa Batabano, Cuba,
onde os îLi1iolÍdeos constituiram o grupo de foramínÍferos do
minantes onde a energia das águas era pequena , enqlanto AnehaiÃ
foi o gênero dominante nos locais de alta energia. Tarnbém nsg
ta baÍa o autor identificou a fácies Amphistegin¿ com mais de
t0* ile espécimes deste gênero, em locais de elevada energía
das ãguas.
De acord.o com CUSHMÃN (1931, p. ?9i 1948, p. 30) pe
neroplidae e Anphistegína säo caracterÍsticos de regiões de
recífes tropicais sendo provável que este gênero como outros
foraminiferos grandes, possuam uma distribuição limitada a 55
metros de profundidade porque as algas comensais que os acom
panham estão circunscritas ãs regiões oceânicas onde a luz so
lar consegue penetrar.

Ainda como foraminîferos indicadores d.e profundidade, KRASHNINNIKOV (op.cit.) afirmou: "com o aumento da profun
dtdade, onde as algas são menos abundantes, aumentam os repre
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sentantes d,e cassidulinidae a aparecem os de Buriminidae e
chilostomellidae, sendo que os gêneros destas duas famirias
aumentam onde as algas estão ausentes, como tarnbém os de
No
dosariidae e famÍlias planctônicas',.

Este

mesmo

autor

também

afirmou que em águas rasas

de fácies algal o gênero c¿bí.eides é abund.ante, junto com es
péclmes das famÍlias polymorphinidae, cassidulinidae, Discor
bidae e Texturariidae, enquanto em depósitos clästi-cos são
dominantes os representantes das familias Textulariidae, Dis
corbidae, Rotaliidae, Elphidiidae e Nonionid.ae.
AyAIA-CASraNÃneS (195g, p. 1f2) encontrou espécines
de Millolidae na Laguna Terminos, Méxicor êm locais de sari
nidade muito variãvel (B a 16*. ) e com baixos teores de carbo
nato de cälcio nos sedimentos. QuínqueLoeuLina poLygona
d'orbigny foi uma das espêcies encontradas pelo autor na bio
tacie ragunar interna, onde a salinidade era muito variá.vel.
Ele constatou para a citada lagunar ürn notório aumento dos
mlllolfdeos desde as zonas d.e baixa salinidade até as ultre
hallnas(318"na biofácie de golfo aberto)onde atingiram 2rr7*.
A ausência de foraminÍferos pranctônicos pode ser
usada como critério adícional nas inferêncÍas sobre ambi-en
tes com variações de salinidade.
As diferentes temperaturas são em geral associadas

a reglões geogrãficas relativamente amplas. Este fator ig
flul especlalmente na salinidade e nos deslocamentos de mag
sas de ãgua oceânica. Grande ê a sua contrj-buição para a o@r
rêncla ou não de comunidad.es inteiras de organismos.
Em gerarr os autores referem-se, aos foraminÍferos,
como tÍpicos de regiões quentes, temperad.as ou frias, não in
dicando quais os t¿æa mais sensíveis ou mais tolerantes às
variações da temperatura.
De acordo com BOLTOVSKOY (1954,

p. 106) o quadro
apresentado pelos foraminíferos do Gorfo são Jorge foi monõ
tono por ter sido relativamente pobre em espécies e subespé
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cies e muito pobre em exemplares.
si.tuação como tÍpica de águas

O

frias.

autor referÍu_se a esta

pressupõe-se assemblélas
maLs ricas e diversificad.as em ãguas rnais quentes, e, isto,tsn
sido realmente encontrado em muitos locais.
Apenas alguns taæa tem sido referidos como indicg
dores de águas quentes como Anphistegina, Archaias e Sorites.
De acordo com LOEBLTCH & TAppAN (L964, p. 592\ a
fanÍIia
Asterigerinidae indica ãg'uas rasas e quentes.

A distribuição de espêcines de Elphiiliidae indepen
de da temperatura (BANDY, !964a, p. 76).
Situação sÍmilar a da temperatura, ocorre em rela
ção ao grau cle turvação das águas. poucos gêneros são citl
dos como indicadores deste fator.
Anphístegina e Anchaias são comuns em ágnras IÍnpi
das e inibÍdos em seus desenvolvimentos quando as águas são
turvas, er¡quanto o gênero Hanzauaia é toLerante a este tÍpo
de ãgua (BANDY, 1956, p. I9I-192)
da
de

A abundância de foramLnÍferos planctôntcos depende
turvação da ãgua, sendo inversamente proporcional ao grau
turvação (CURRY et aL., L965, in PETRI, 1972, p. 63).

3,7.3 - Relação foraminfferos planctônicos/foraminf
feros bentônlcos
Os reéultados obtidos através desta relação

não de
terminam valores absolutos fixos, para as reconstituições pg
leoambientais, mas em algumas circunstâncias são altamente va
liosos. Há uma tendência de armento da relação no mesmo seg
tido do aumento da profundidade, porém, os limites desta vg
riação são amplos, especialmente sobre a plataforma continen
ta1 interna e externa.
PETRI (1973, p. 40) definiu a retação como sendo ln
versamente proporcional ao grau de turvação da água que, por
.sua vez, está relacionada ã distância da costa e aporte
de
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águas fluviais.'não sendo uma int.erreJ.ação direta devido à
ação de correntes marj-nhas. KRASHNINNIKOV (1960, in LOF¡BTCH
& TAPPÃN, 1964) afirmou que esta relação pode ser modificada
pela topografia do fundo.

referência, incluiu-se os resultados de qug
tro arþstras da região do delta do Rio Doce, selecionados en
tre os resultados de PETRI (1973).
Como

APsPP/B
RD-73 55 m 4,62 7/45
RD-25 55 m J-7,72 25/Ie9
RD-60
RD-74

A.
P.
8P
P/B

59m
59m

2,62 t2/428
8,18 12/]-35

D.C.
+

.75

D.E.
Km

50 Km
+ l_18 Km
+ 117 Km

133

Km

18

Kn

- número da amostra
- profundidade
- porcentagen de planctônicos na amostta
- Índice foran¡-inÍferos planctônicosr/foramlnÍ feros

ben

tôni cos

D.C. - distância da estação à costa continental em Km
Ð.8" - díst.ância entre as duas estações em Km
Através destas amostras verifica-se as variações da
relação P/B em uma mesma profundídade e com a dístâncía da
costa. Estas relações foram encontradas em uma região de
aporte de águas doces. Considerando os resultados de PIILEGR
(1964, p. 340), são esperadas porcentagens maís elevadas de
planctônicos em locais bem mais próximos d,a costa, quando o
cLima do continente for ãrido e, portanto, escassos os cur
sos de água que chegam ao mar.

e von MARKHO\ZEN (1955) propuseram vaLo
res para a relação entre foraÍtinÍferos pl.anctônicos para ben
tônicos, com a finalidade de estÍmar as profundidades d.e de
GRIMSDALE

poslção ilas rochas sedinentares.
Comparando

os resulËados de PETRI anteriormente ct
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e os propostos por estes autores, verifica-se ulna cog
cordância entre ambos embora a relação seja influenciada por
todos os fatores citados. Para profundidades entre 0 - 70 m
a porcentagem de planctônicos estaria entre O - 2OZ. Consta
ta-se que mesmo em condições ambientais mais complexas, como
as deltáicas, os valores propostos por GRIMSDAIE e von
MARKHO\IEN ( 1955 ) continuam vãlidos por terem limites
am
plos. O mesmo não tem ocorrido com os resultados de TIPSIü3FD
(1966, p. L24) que associou esta relação com as d.ivisões da
plataforma continental.
t,ad,os

3.2.4 -

Taæa dominantes

e dominância faunística

todos os organísmos de uma comunidade são ígltnl
nente importantes para a caracterização da comunídade inteíra.
Nem

(1964, p. 235) constatou ter sig,nificado am
biental relacionado com a profundidade e distribuição geogrã
fica a ocorrência do gênero mais abundante de uma zona fag
nfstica. Na mesma oportunidade este autor afirmou que a pog
centagem de ocorrência das espêcies mais comuns em uma popg
lação de foraminÍferos (dominância faunÍstica), é dlretamen
te proporcional a varj-abilidade ambiental.
WALTON

os ambientes litorâneos são muito variãveis aumen
tando a dominância faunÍstica. Esta dominância ê mãxima na
mÍnimo
zona intersticial de pântanos e decresce a um valor
na borda d.a plataforma continental externa.

3,2,5 - Diversldade especÍfica
A diversidade de espécies é expressada como a
zão de espêcie e número ou a de espêcie e área.

ra

Os ecólogos aceitam como uma probabilidade geral
ou coÍro uma tendência durante a evolução de uma comunidadero
aumento d,a uniformidade das quantidades e redução da redun
dâncla, aumentando assim a d.iversidade e diminuindo a porcen
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faunística.
ODUI4 (L972, p. L64) , acredita que a diversidade se
.
relaciona com a estabj-lidadernão sendo conhecido até que pon
to esta reração é ae causa e efeito. para ele a diversid.ade
pode ser elevada em comunidades mais velhas (mais eståveis)e
baixa nas de estabelecimento mais recente.
tagem da dominância

(1969) lembra que em comunidades d.e ambíen
tes rJ.gorosos a diversidade variou segundo sua componente de
abundância relativa, logo estas não se comportaram como as
de ambientes não rigorosos e autocontroladas biologicamente,
onde a diversíd.ade é uma função do número de espécies.
TRAIVIER

De acordo com a citação de BANDy & ARNAI þside pA
gina 15) não pode haver independência entre o nûmero d.e es
pécies e de espécímes nas comunidades d,e foraminÍferos pog
que ambos aumentam com o aumento da profundidade. por outro
lado, a afirrnação de TRAMER não deve ser desprezada por ser
uma nova

afirmação ecológica a ser confirmada.

tipo de sedj-mento deve ser associado a este cri
têrio considerando a relação existente entre taxa de sedimen
tação e abundância relativa. De preferência as comparações
devem ser feitas entre assernblêias encontradas em sedimentos
com uma granulometria semelhante erlou com resultados
seme
thantes para a abundância relativa d.e espécimes. Esta condu
ta pode conduzir ä conclusões mais precJ-sas, informando, se a
diversidade é apenas uma função do número de índivÍduos da
amostra ou, se é dependente da estabilidade ambiental, neste
O

caso sendo uma função do número de espêcies.
Os resultados do

critério anterior

tambêrn devem ser
porque d.eve haver coerên

confrontados com os da diversid.ade
cfa entre eles, pela seguinte lógica - maior diversidade,
nor dominância faunÍstica.

me

Estas corçarações constituem uma maneira válida de
saber quais os resultados que devem ser utilizad.os e os que
paleoag
devem ser eliminados durante a reconstrução de um
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biente.

fato de não se dístingruir
espécies muito parecidas ou d.e contar etapas diversas da v!
"Os erros resultantes do

da de uma espêcie como espêcies separadas, não são graves.Es
tas variações dentro da vida de uma espécie formam parte da
d.íversidade. Além disso, as espécies não são as ûnicas uni
dades úteis para a verificação da diversiCade',. (ODUM, Ig7Z,

p.

168).

atualmente a diversidade tem sido estudada por
muitos autores, diferentes tratamentos matemáticos e/ou y'a
ficos existem como métodos de estudo. PATRICK (I967J e SAN
DER (1968) introduziram alguns tipos de gráficos. para ODUM
(1972) as análíses gráficas apresentam duas vantagens em re
Iação aos índices: a parcialidade da amostrag'em é reduzida e
não se supõe nenhuma relação matemâtÍca.
Como

PETRI (1972,

p. 64-65¡ 1973) utilizou a diversida

de em estudos de foraminÍferos fósseis e atuais.

3,2,6 -

Tamanho

dos espécimes

(1957) citou ã alimentação disponÍvet
como o mais irportante fator para o desenvolvimento do taIna
nho e ornamentação dos foraminÍferos.
BOLTOVSKOY

Dentro de certos limites o tamanho dos organísmos
é ileterminado por fatores genêtícos, secundariamente as cog
clições ambientais també¡n Ínterferem. Nos foraninÍferos o re
tardamento do crescimento ocorre pela ausência de nutrientes.
Reação inversa ocorre peLo retardamento da reprodução, em am
bLentes de ilifÍciI exJ-stência, ocasionando um maior tamanho
dos lndivÍduos (PETRI , 1973, p. 22).
Estas citações podem e><plicar porque em Ìlma assem
blêia todos os foramÍnÍferos, de diferentes espécies, Èanto
os considerados jovens como os adultos, tem portes reduzidos.
Outras informações que os estudos deste critêrio

po
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fornecer referem-se ao transporte de espêcimes. Esta si
tuação pode ser verÍficada atravês d.as curvas d.e distribui
ção de freq{lência de tamanho, quando a classe moilal estiver
deslocada para a esquerda. Deslocamento este, devido a uma
seleção de tamanho por alguma corrente. Segundo JOHNSON
(1960) a freqllêncía de distribuição dos tamanhos reflete ¡rais
diret.amente o transporte do que os efeitos de exposição, que
podern se desenvolver sem o transporte. A ocorrêncía de
dig
solução também tende a alterar a freqllência das cLasses de
tamanhos porque as formas jovens são menos resÍstentes a es
dem

te

processo.

3.2,7 - Curva de sobrevivôncia e nicho ecológico
dos aspectos maj-s enfocados na mod.erna ecologia
ê o do nicho. E1e representa o "status" funcional de uma es
pécie dentro de um espaço multidimensional de um ecossistema.
os autores concordam que os nichos são afetados por parâme
tros ffsicos, quÍrnicos e biológicos e, que, são as respostas
das populações ao complexo multifatorial ambiental, atravês
de adaptações fÍsiológicas, morfológicas e etológicas.
(MARGAI,EF, 1970; TERRADAS, 1971; HTIICHINSON, 195g;
SMITã,
1966ì DAJö?, L973¡ FRIEDRTCII, 1965; ,ODUM, Tg72).
Um

O nicho potencial ou fundamental de uma espécie ê
determinado pelo conj unto das condições do meio, necessárias

à espécie na ausência de qualquer pressão competitiva. cor
responde ã e:çansão máxlrna que a espécie pode alcançar.
A
porção do nicho potencial realmente ocupada no bíótopo cor
responde ao nicho real (HtnCHINSON, 1957 in DAJÕZ, 1973).
Em paleoecologia o estudo dos nichos é limitado.
Uma maneira de usar este critêrio é assocíã-lo à
dispersão
dos caracteres de uma população, como à dispersão dos tana
nhos dos indÍvÍduos.

Para uma dada espécie d.uas situações opostas de âm
plltude de varia_bilidade podem ser caracterizadas: - amplitu

-24de mãxirna atÍngida nos ar¡.bientes favoráveis e mÍnima nos des
favoráveis.
O mej.o aÍìbiente seleciona as variáveis produzídas
pelos organismos. A cornpetição ê um mecanismo seletivo.
A

pressão competitiva ê maior nos anbientes mais povoados devi
do o aumento da densidade populacional . Se a cliversidade es
pecÍfica é elevada junto com a densidade. o ambiente deve ter
sido favorável em nÍveI cle comunidade. Neste caso, os nictros
espaciais podem estar levemente reduzidos. O carãter tama
nho dos indtvÍduos, sendo afetado, o fato será revelad.o pelas
curvas de sobrevivência.

Logo, se for detectad.o uma certa maturidade ecoLó
gica de uma comunidad.e, as curvas de sobrevivência de a1gg
mas espécies poderão revelar redução da variabilidaéle intra
populacional, sem significar ambiente hostil. porém, se a
redução for drástica e generalízada, ê prováve1 tratar-se de
um ambiente desfavorável.

regra, os nichos espaciais são mais amplos
nos aÍibientes com reduzida diversidade específica. Ne1es há
oportunidades extrÍnsicas (oferecidas pelo meio) de expansão
das variedades intrapopulacionai s . Ta¡nbém a do¡ninância fag
nÍstica pode ser bem pronunciada. Em princípío, tais bióto
pos correspondem a locais de difÍcil adaptação.
Como

Sabe-se tarnbêm, que um nicho mais amplo deve prece
der um mais restrito porque este corresponde a espécies mais

especializadas.

o mêtodo d.as curvas de sobrevivência, como revelam
os resultados de PETRI (1971), pode ser associado à dinâmica
dos nichos ecológicos. As amplitudes e formas daquelas cur
vas foran assocíadas pelo citado autor, à diferentes condi
ções ambientais.

Este critério deve ser associado a diversidade es
pecÍfica e dominância faunÍstica e observado em nÍvel de co
munldade ou para uma mesma espécie proveniente de diferentes

-25biótopos.
g.Z. B - Cara ct erís ti cas do material

caracterÍsticas das testas podem ser usa
das como critêrios ou evidências adicionais na reconstituiSl
de paleoambientes, como as porcentagens de testas inteÍras,
corroÍdas, fragrmentadas, desgastad.as, coloridas; presença de
ornanentos e seus êstados de preservação; espessura das pare
. des e outros.
Algumas

A conservação de aspectos delÍcados das testas, co
¡no pequenos ornamentos e o bom estado de conservação,
sem
fragmentação, sáo evidências de ãguas calmas ( PETRI , Ig72,
P. 65).
Segunilo WALTON (1964, p. 235_236) testas de foraÍd.
nÍferos calcários, tornam-se menoïes e mais delgadas próximo
ao aporte de águas d.oces.

do gênero Ammonía as variações . dos.:
ornamentos umbilicais dependem do aÍìbiente habitado pelo ani
maI, sendo mais d.esenvolvidas nas formas ¡narinhas do que nas
que habitam águas de salinidade reduzida (TODD e BRONNIMANN,
1957, p. 37-38¡ CLOSS, 1962, p. 53-54).
Em espécimes

3.2,9 - 0utros organi smo s presentes nas

êmostras

Este deveria ser um dos mais importantes critérios
paleoecolõgicos . O estudo de uma comunidade possibilita
a
obtenção de melhores informações do gue as populações isola
das de um dado taæum. Entretanto, dificuldades bem conheci
das geralmente limit_am sua aplicação na forma ideal .
3.2.10 - Litologia
Da mesma forma que

os ambientes atuais, um paleoam
biente é condicionado por fatores abióticos ou estes j'nto øn
õs bióticos. Num paleoambiente estêrir em fósseis o sedimento
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constitui o critério para a sua reconstituição.
Justi-ficar sua inclusão como critério pareoecológi
co ê desnecessário
Embora muito do que foi incruÍdo como comentârlo
para cada um dos critérios esteja comumente implicado na li

teratura¡ corto salienta

(1960), o d.etalhe procurado
nos estudos paleoecorógicos modernos requer reratórios explÍ
citos das hipóteses básicas de modo que possam ser examina
das e quantifícadas.
JOIINSON
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4

RESULTADOS

4.1 - Resultados comparados para o conjunto de amostnas
A ordem adotada para .a apresentação dos resulta
dos foi a mesma da dos critêrios descritos. nsta modalidadl
de descrição facilita o confronto entre os resultados
de um
critêrio em diferentes amostras e reduz a amplÍtude do texto,
mas dificulta a visão global dos resultados obtidos para
uma
dada amostra. Visando também fornecer resultados por
amos
tra, figuras esquemáticas foram incluÍdas.
Abundãncía teTatiua d.os espâcin€s.. A Figura 4, rg
presenta o número de foranúnÍferos em 1 cc de sedimento
seco.
Indicadoz,es anbientais: No histograma da Figura 5,
foi represent.ado o total de espécimes de Amnonia, ELphid.íun
e Mi.liolidae em relação a abundância relat.iva de espécimes.
A Flgura 6, foi construÍda com as porcentagens totais
dos
foramlnÍferos indicadores de águas rasas _ Ammonia, E\phidiwn,
M1liolÍdae, Textulariidae, .Amphisteginidae e Asterigerinidae.
Os demais histogramas representam as porcentagens

dos foraminlferos indicadores das seguintes condições ambien
tais: águas rasas agitadas e râpida sedimentação através das
porcentagens do gênero ELphí díun (Figura 7); águas rasas,
calmas e baixa sedimentação contend.o as porcentagens da famÍ
lia Miliolidae (Figura 8); ãguas rasas e fácies aIga1 co¡ts
truído com as porcentagens acumulad.as dos espécimes das faml
lias cibicididae, polymorphínidae, Discorbidae e Texb¡larii¿lae
(Figrura 9); depõsitos clãsticos,com as porcentagens acumula
das de Textulariidae, Discorbidae, Rotaliidae, Elphidiidae e
Nonionidae (Figura 10); águas moderadamente profundas, contên
do as porcentagens acumuladas das famÍlÍas Cassidulinidae,
Buli¡ninldae e de foraminÍferos planctônicos (Figura 11).
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Na Tabela I, fez-se a comparação entre as freqüên

cfas. nas assembléias, das espécies arenosas, porcelânicas
e planctônicas "

Nesta e nas demais tabelas que seguem não foram in
clufdos os testemunhos ond.e os foramínÍferos não ocorreram,
foram raros ou comuns, mas tão ma1 preservados que não foí
possÍvel a triagem ( Ví d.e página tZ).
RelaÇão foraminÍ fe ros p 1anctônicos
bentôni cos
Os resultados deste
?øæ¿ dominantes

critêrio,

/foraninÍ f eros

estão na Tabela II.

e dorninância faunfstica

Para urna melhor visão de conjunto, os resultados
deste critério forâm representados na Tabela IIf.
A composi
totat
de
cada assembléia foi representada em diagramas
ção
clrculares e estes ilistribuídos por anostra.

DlversÍdade especÍfica

Este critêrío foi representado na Tabela IV onde,
também, se íncluiu a abundância relativa de espécimes na uni
ilade de sedimento, a freqtlência da dominância faunística
e
os resultados das anãIises dos sedimentos.

valores obtidos para a abundância relativa de
espêcimes e diversidade especÍfica foram distribuÍdos
den
tro de um intervalo de 0 a 1.0.
Os resultados obtidos foram plotados linearmente
juntamente com as porcentagens das anãlises d.os sedimentos
(FÍgura 12). A relação entre a diversidade especifica e abrlr
dância relativa de espécimes, usando os valores absolutos,
Os
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foi representada na Figura 13. A relação geral das espécíes
ldentificadas (identificação preliminar) foi representada

na Tabela V.

Tamanho

dos espécimes

intervalo de variação do tamanho dos indivÍduos,
deve ser considerado pa-ra uma determinada espécie, e de prg
ferência para uma população constituÍda de índívÍduos que ti
veram ciclos vitais, aproximadamente síncrônicos. A primei
ra condição limitou o uso deste critério, porque nenhuma es
O

pécie apresentou ao mesmo tempo boa preservação, cli stribuição
contÍnua ao longo dos diferentes testemunhos estudados e núne
ro de indivÍduos suficienÈes. A segunda condição ê rnais ¿ií
ffcll de ser detectada.

foi possÍveI medir os

tamanhos de diferen
tes populações do gênero ELphidium e Críbro eLphid.ium. Os re
sultados foram representados agrupados para que fosse possÍ
vel suas comparações nas diferentes amostras, embora esta si
tuação não seja a desejáveI (Figuras 14 e l-5). euando possÍ
vel os outros índivÍduos de cada assembléia foram distribuí
dos em três classes de tamanhos (pequenos, rnédios e grandes).
Neste caso, as comparações sempre foram feitas dentro de uma
Apenas

espécie (resultados descritos por anostra).
Os resultados obtidos por PETRT (1971) foram os
maj-s usados por melhor preencher as condições acima citadas
(Figura 16).
mesma

Curvas de sobrevivência e nichos ecolócricos
Apenas as curvas cle sobrevivêncía para três popula
ções do testemunho 16 foram incluÍdas no presente trabalho,
embora muitas tenharn sido construÍdas na fase de estudo do ma
terlal (FÍgura 17). Os motivos da não inclusão foram os mes

lirnitaram a maior exploração do critério
anterior.
Uma pesquisa mais completa e simílar a realizada por
PETRI
(1971) para o gênero Ammonia deverã ser feita, utilizando
gutras amostras e os resultados que já se possui , especíalmen
mos que
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te para o gênero ELphidium.
(

.
1971

)

As curvas de sobrevivência construfdas por pETRf
foram consideradas como resultados deste critério.

CaracterÍstícas do material
Este critério foi separado em3 a. orna¡nentos _ con
siderando a freq{lência da ocorrência e o estado de suas prg
servações; b. espessura da parede das testas - considerando
três tipos d.e testas, com parede transparente, translúcída
(representando as formas meiiianamente espessas) e opaca; c.
preservação do material - as testas foram classificadas em
inteiras completas (sem partes quebradas), inteiras i.ncomple
t,as (com pequenas partes quebradas) e fragimentadas; desgas
tadas e não desgastadas; algnrmas vezes tarnbém foí necessârÍo
considerar a presença de superfÍcie áspera e formações aderi

das nas paredes

.

Os resultados estão

dÍstribuÍdos por

testemunho,

Outros organísmos presentes nas amôstrãs
Infell- zmente, nos reLatórios consultados, desta sog
dagem, realizados pelos têcnÍcos ila PETROBRÁ,S, não houve ci
tação de todos os taûa encontr ado s por intervalo amostrado,
As observações foram feitas por grupos de amostras e estas
dlspostas em forma de tabela no presente trabalho (Tabela VT)
Estes dados muito pouco pod.em acrescentar âs discussões pa
leoecológicas.

Litologi

a

Todos os resultados referentes a este item foram
agrupados na Tabe1a VIf e Fign:ra 18. As litologias encontra
das nas análises feitas para o presente trabalho, nem sertq)re
conferj.ram com as referência de PERETRÃ (1923). Estas basea
ram-se em pequenos fragmentos que poderiam ser pouco sign!
ffcativos na escala usada pelo cita¿lo autor.
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Fig.4 -Abundôncío relotivo de forominíferos nos ossembléios fó:
seís dos testemunhos estudodos. Os números representom os indivíduos em lcc de sedimento seco.
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Fig 7 - Porcentogem dos forominíferos indicodores de cíguos rosos)
ogitodos e de rópido sedimentoçõo
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- Porcentoggm ocumulodo dos forominíferos indicodores de
l¡g.9
óguos rosos e fdcies olgol :Cibicididoe Polymorphinidoe Discorbj

doe e Textuloriidoe.
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Fig.lO- Porcentogem ocumulodo dos foromi níferos i ndícodores
de depósitos clósticos : Textuloriidoe , Díscorbidoe , Rotolidce,
Elphídiídoe e Nonionidoe.
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Fig. ll- Porcentogem ocurnulodo dos forominíferos indicodores de
óguos moderodomente profundos onde o quontidode de olgos d_i
minui :Cossidulínidoe , Buliminidoe , Chilostomellidoe , Nodosoriidoe e formos plonctônicos . As portes broncos correspondern os
porcentogens de Bolívino e Uvigfg_enno
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TABELA

I

FREOUÊNCIA DAS ESPÉCIES DE TORAMINfFEROS ÀRENOSOS, PORCELÂNICOS E PI,ANCTONTCOS POR AMOSTRÀ ESTUDADA

T DAS
Testemunhos

ESPECIES
Porcelânicas

Arenosas

Planctônicas

Ml-lLol-Ldae

SorltLdae
ausentes
abundantes

t

ausentes

23,88

2

ausenÈes

2 r05

3

ausentes
ausentes
ausentes
ausentes
ausentes

raros

raros

81 ,82

comuns

26 r79

ausentes
ausentes

5
6

9

L2
13
14

t6
L7

3

r22

ausentes
ausentes
ausentes

ausentes
comuns
L3 r42

raros

ausentes
ausentes
ausentes

ausentes
ausentes
ausentes

comuns

raros
raros
ausentes
ausentes

raros
g

t7L
ausentes

raros
15 r60

raros
10,93

oBS¡ Não foí possfvel quantl-fLcar os termos empregados para todas as espécJ.es porcelânlcasr 9êralmente preservadas como moldes aderidos nos fragmentos de rochas ou que se desagregavam
nas câmaras constLtulntes das testas.
No testemunho 13 os mlltolfdeos eram bem mals numerosos do que a contagem do materlal desln

tegrado e registrado na tabela.

I

(¡,

\o
I

TABEI,A
RELAçÃO FORAMINÍFEROS PI..AIi¡CTONICOS

Testemunhos

2
3
5
6

9

I2
t3

I4
16
L7

raros,

FoR.AMINf FERos

BENTôNIcos, PoR ÀMosTRÀ

Foraminfferos PlanctônLcos / Foraminfferos Bentônicos
Re lação porcentual
ou
f ndtce p ,/ B
relação relatÍva

I

OBS: R =

,/

II

A = abundantes;

R/A
R/A
0 ,/ 1008
o ../ loot
R/A

8,7rt / 91,29t
0 ,/ 100r

R/A
15,60t / 84,40t
R/A
10,93t / 89,O7t
P = planctônicos

0

,095

0

,184
I

o,I25
;

B=

bentônicos; ... = dado desconhecldo

o
I

TÀBEIÀ TTI
r¿.TJ DOMINANTES E DOMINÂNCTA FATJNÍSTICAS NAS ASSEMBLÉIAS FÓSSEIS

E da do¡ninãncia

e taxa correspondente

Segundo

quanto a fre

Testemunlros

âté 70t

69 a sot

308

Elph
Ml

Mi I

idi ldae

Ae

llolldae

iolid

ae

tldae

teníg erina

Ammonía
Ammonia

Mil iolldae

Elphldlldae

9

L2

Ammonia

Bo

Lítsina

E J.ph

Amnonía

Ml

Amnonía

14

I6

quêncla

Sor i

6

13

29 a 2O*

Elphiditdae

3
5

49 a

ELphidlldae

1
2

úaæd

id i ldae

liol ldae

Elphidlidae

Elphldlidae

Eponidee

I

P

L7

Ammonla

BoIlvi.na

I

TABEI,A IV

vALoREs coMPARATrvos ENTRE A ÀBt NDÂNcrA RELATTVA DE EspEcrMEs, DTVERSTDADE EspEcfFrcA, DoMrNÂNcrA F.AttNfsTrcÀ, coMposrçÃo E Trpo DE sEDrMENTos, poR AMoSTRA

PARÂMETROS

T

I
2
3
5
6
9
L2
13
14
16
I7
OBS:

tc

gs.A.

*A

(E)

18,25

40

70

(F',t

81r 36

63,L2
10 ,80

18,63
7 ,84

t8

66,93

3r,72

1r 36

26

36,56 (F)
81,82 (F)
37,68 (E)
23,74 (Fl
46,49 (E)

49

(E'

T

N9 E.

D.E.

3182
1555
632
66
605
1082
1033
1722
7010
169
2895

61

41,67

,47

I
19
37

D.F.

16

,47
33 ,75 (E)
66 ,27 (îl

67

24

66

7O

,9O (E'

69 ,52

81,08
64,80
I,2O
6 .4O

30

,88

10.64
17,06
20,00
58 ,56
43 ,48
7 ,60

19 ,94

':t'
15,20
33 ,56
50 ,L2
6L,52

Stltito
Slltlto
Slltito
Arenlto
Arenlto
C

médio
médio

a1cári o

Slltlto
Slltito
SiLtito
Folhelho
Areni to

T = tesÈemunho; N? E. = número de espéclmes; D.E. = dlversidade especfficai g D.F. =
frequêncla da dominância faunfsticat I c = porcentagem de carbonat,o. de cãIc1o detrÍtIco e qufmico; I S.A. = porcêntagem de silte e arglla¡ 8A=porcentagemde arela; L=
lJ.tologia; (E) rePresentação no nfvel de espécle e sempre pertencentes ao gênero Amnoniaì (F) representação no nfvel d6 farnflla (Millolldae no testemunho 5 e Elphldildae
nos demaLs) .
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A'
S
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l3- Reloçõo entre o díversidode específico e o obundôq

cio reloiivo de espécimes nos omosfros estudodos.Os números de codo testemunho esfõo representodos junio oos ponf os
encontrodos. As portes trocejodos ,indicom quol serio o re
loçöo no äusêncio dos espécies do fomílio Miliolídqe.
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o,og2 0,164 0,?46
Fig.14

0,329 o,4to 0,492 0,574 mm
Representação grãfica dos intervalos de variacões do
maior diãmetro das testas de espécimes dos gêneros EL
phídíum e Críbroelphídíun
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o,og2
Fig.15

0,164 0,246- 0,329 o,4lo o,49.?mrn

Represent?gã" gráfica dos intervalos de variaçåo
do menor diãmetro das testas
-de espécimes aos'jQ
neros Elphidíum e CríbroeLphídíum
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TESTEMUNHOS
F¡9.16-Diogramo em borros representondo os clos
d: fomonhos dos populocoês de Ammonio I
1"..¡ndivíduos
os
forom ogrupodos em inJõvo lõãìe
?O em 20 micro_ . (Adopfodo de petri , t97l).

-49roo

roo

o
o
o
63 lO3
2O3 y
73 93 123 ¡t
73
lO3¡.r
Fig.17 - curvas de sobrevivência de populações de Ammonia
(a), Elphídíun (b) e Eponidãs- (c), provenienles
do testemunho 16. ¡,tas ãbscissas estão coLocãdos
os diâmetros das testas em micra. Nas ordenadas,
as porcentagens de freqüência de individuos.
indivÍduos foram ag'rupádos em intervaros de os
20
em 20 micra na popuração de Ammonía e d.e ro em
l0 micra nas duas outias.
Co CO3 -

detrítico e químico
lOOo/o

AreiO
Fig. -

tOOo/o

Sílfe e
tooc/c Argilo

le Diogromo triongulor com o representoçõo do composíçõo dos omostros onolisodos.

TABEI..A

VI

OCORRÊNCTA GERÂL DOS ORGANTSMOS, POR INTERVALOS AMOSTRADOS, DE ACORDO COM OS RELATóRIOS DO PO-

çO 2-CST-1-Ba, REALIZADOS PEIÀ
Organi smos

TESTEMUNHOS

L-2

Foraminf feros
Porf feros

espfculas

Corals

fragmentos

1*¡

x

3 -10
x
espfcula s
x

BrLozoas

Blvalves ( *)
Gas trõpodos
Os tracodes

x

x

x
x
x

Holotur6ldeos

offuróideos
crlnó1des ( *)
Pelxes

pedúncutos

Algas calcárias
Vegetaj.s superiores

OBS: x = citado;

PETROBRÁ,S

1I-14
x

espfcul as
x
x
x
x
x
x
x
pedúnculos
dentes
x

t5-17
x
x'

x

x
x

restog

- = não referldo;

(*) = de acordo com a Figura 2 (Pereirarl973) estes

organlsmos provave lmente ocorrem no testemunho 3.

I
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o
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TÀBETÀ

VII

LITOLOGIÀ DÀS À¡TOSTRÀS

lest.

2l

19

Rocha

Àrenlco

18

I7
l6

Àrenlto
Fol.he

ESTUDÀDÀS

Caracterfatlcas

I

Brânco aclnzentado. pouco seleclonado, com grãoe angulosos
de f
fr* u pu
thetas de mlca.
"

a¡enoso

llto

Ar91

l¡û

.S1ltl to
å-r91loso

13

Sl

ltlto

L2

S1

ItlÈo

com manchag vermerho-marro^.
aêrecl.nado. Eatruturaa
de desllzamento aão frequentes nestes folhelhog ""t(perelra,
19?3).

Clnza claro.

Bern

,88

I

^:åÌT:

Àre,a

39100
(Í¡édla)

(médla)

,60

61,52

7

6l,00

cl,nza claro eaverdeado. Bem seleclonado. Frfãvel.

Lâ¡únas eabrangulçadas.

Branco aclnzentado. MaI geleclonado. Frlãve¡,.

arenoso

tl

Àrenlto

Clnza claro. Mal Beleclonado.

l0

SlltlÈo Clnza eaverdeado
arglloso

com nanchas blancas.pouco frlãveI.

9

Calcãr1o

aeleclonado.

6

Arenf to
nédto

Àrenlto
måd1o

Clnza claro.

Bem

50,

62 r80

37 ,2O

8,2o

58,56

33,24

64 ,90

20 r00

15,20

"10

llaterlal Lnsuflclente
anátlse

Eem conìpactado.

53.00

Rlco em plrlta.

compacta.lo. llonnqêneo..

t2

oara

2L.6O

25,40

86,30

15,70

gl,0g

17,06

l

186

Clnza escuro e branco aclnzentado. pouco a€leclonado. Ben compactôdo.

69,52

I0,6{

19

,8{

clnza' Pouco seleclonado.

¡tlaterl,al lnsuflclente oar¡

Be¡n

Bem

compactado. Rêagru com ácrdo crorfdrrco.

Àrglllto

Clnza eacuro esverdeado. Be¡î aeleclonado. Hedian¡¡nente compactado.

Slltlto

clnza claro esbranqulçado.

Sl.Itlto

¡¡3r48

6

seleclonado. Bem compacÈado.

Branco åclnzentado. Mal ael,eclonado. Reagtu co¡¡ ãcldo clorfdrlco.

I

30

:

lho verde åclnzentado

l5

2

CaCO3

Branco, clnza varlegado. llal seleclonôdo, com grånulos
e selxos de quartzo
multo angulosos. Medranarnente compactado. Àf¡¡ssrlffero.

nacroacoplcarEnte.

¡rrar eeleclon¡do. com

aná¡,1se

82,90

reatos orgânlcoa vlsfvars
aape-

Stlrtto
Clnza egcuro. ¡þrû lcl€cton¡do. Poucò copactrdo. s€n citrutur¡s
orgânlcae
.rgr.loao vlsfvel¡.

.20

66,93

3L,72

1,36

8r ,36

l0,go

7,81

r8 r25

63.12

18.63

I

clnza cls,,o. uôl aereclonoao. ¡". compactado. no'ao" aJ"to" orgânlcoe
clal¡rcnte Sorltfdeos

L?

(¡I

P
l¡
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4.2 - Resultados pon amostra

os resultados referentes a composição fau
nÍstica dos foraminÍferos de cada assembl6ia, tamanho ao" es
péclmes, ornamentos, espessura da parede d.as testas, ' pr"""a
vação do material e resultados gráficos integrados para cada
Seguem

testemunho.
Testemunho 21

Ausência de fósseÍs.
Testenunho

19

Ausência de fósseis,
Testemunho 18

Ausência de fóssei

s.

Testenunho 17

le).

Tara de foraminÍferos da assembl-éia:
Tamanho

(Vid.e

îigura

ilos espécimes: as freqllências das três clas

ses de tamanho foram:

Tamanho

Pequenas

das testas

Médias

Grandes

Annonía

7

,52

23,IZ

69

ELphidiun

8,0*

40 r02

52 r02

,42

BoLíuina e outros

25

,02

54,22

20 roz

Mêdia:

13,58

39,42,

47

Os

limites de variação dos tamanhos de

,rz

ELphidíum
e CríbroeLphídium e as cl-asses de tamanho de Ammonía es
tão representados nas Figuras 14 a 16 (mesmo número de clas
ses de tamanho encontrad.o para o testemunho 13).

-5

3-

ornamentos: a preservação dos
ornamentos d.as tes
-;"r;;;
tas foi praticamente perfeita, embora
tenham

as testas ornamentad.as nesta assembléia.
"rU"O desenvolvimen_
to ¿la ornâmentação u¡nbilical nas testas
de Ammonía foí si
¡r¡_i lar ao das populações
dos testemunhos 13 e 3. Ui"---r"i
, encontrado em 7g,9* das testas deste gênero.
Espessura da parede das testas ¿ (
Vid.e Tabela
VIII e Figura. 21) ,

preservação do materíal:
dois grupos de indivÍ
duos foram distinguidos quanto ao estad.o
d. pru"".,rrçã;.

prirneiro constituÍdo pelos espécimes de
Ammonia,
e Anphistegina. Nele ocorreu maior ni

mentad.as, arsumas preenchidas

po,

;

ELphid.ium

:"":::::"

i:i
""ai*.T:::
evidências de desgaste,especialmente
os indivÍduos grandes
do primeiro gênero. A preservação das
testas grandes de
Ammon'í a
foi nitidamente mais deficiente do que as
de pe
queno porte. O aspecto geral. dos espécimes
deste
nronofoi menos delicado e frági1 do que as do próximo
grupo.
No segundo' constituÍdo pel0s demais
espécirnes
da assembléia, a preservação das testas foi
sensivelmente
melhor. Nele predominaram as formas Ínteiras, embora
a es
pessura das paredes fosse mais delgada,
não o.orraru¡ntestas preenchidas de sedimentos e d.esgastadas (
Tabela
VIrf e Figuras 20 e 21).
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FÍ9.19 - porcentagerl. d.os
_tada de foraninÍferos
do testemunho 17.
Testot

infe iro

-zo Diogromo f¡¡ongulor co_m o 16pr€sentoçõo do
- dos rasto3 dê forominíferos AL resiêmunno

!-Eponídes¡ Z-Cibici.es¡ 3-ELphidíun;
na,
Lagena

e ourros,

6-Formas'

t,

-_¡\.*4'

as senb

1é1a

sÌompleio,

7ê9to3
frogmenfodos iooozo

Fig.

da

!!r--"

lZ

A_Amnoní
a
-

;G;;lá"i."".

l' rt€a
loo./. lñl€lro3
lñcomplètoJ
grou de fro gnento ção

¡ S_BoLìt:ina, Fàesuni
i:nÉãiã" ;;;;:i:'

TABET,À

DrsTRrBUrçÃO

DAS

VrrI

CARÀCTERÍSTTCAS DAS TESTAS DE FORÀMINfFEROS DA ASSEMBLÉIÀ DO TESTEMT'NHO
T7

CaracterÍsticas
das testas

TAXA
Eponídes Cibíeídes
(76)
(197)

Elphidíun
(130 )

Ammonía
(240',)

Diversos

Planctônicos uédia

361)

(L271

8'4

5ro

212

30 ,0
70 r0

9L 16

95 ,0

75,3

44 rB
40 15

L4,7

(

t
lransparentes
TransLücidas

100r0

100,0

Opacos

65ro

Inteiras completas
fnteiras Lncompletas

59 ,2
30 ,3

Fragmentadas

Não desgastadas
Desgastadas
OBS: Números

35 r0

39 ,5

43,g
10 ,0

r0r5

34 12
26 13

20 t0
32 15

46,L

47 ,5

69 ,7
30 ,3

6L r4
38 r6

5

r0
95 ,0

100 ,0

entre parênteses representam os totais

de

testas

22 rs

81r0
19 ,0

computadas.

30,7

39 r7

52 r0
L7 ,3

33rl

82 r7
L7 ,3

27 ,2

5lr6
48 r4

I

ul
('l
I

-56TESìTEMUNHO

17

PARÂMETROS
Þ/ê Farftlos groñdes

ô/ê Formgs médios
o/ê Fc,ì-l:|os peq u ênos

Dive/sidode específico (ne obsotufo)
o/" Doñ\inãñcia fountstico
Reloçõo é/. Plorlct.

/

ê/ø Be

niônicos

"/. índices de depós¡tos ctósricos
L índices de óguos

mode¡odomeñt€ profuñctos

o/ê ír-,dices de fócies otgot

'/o índices de

ágr.ros rosos e colmos

'/o índices de óguos ¡qsos € qgirodos
"/o índ¡ces de óguos rosos
é/o Têslos opocos
è/ê Te3los rrons¡úcidos

7o Ìestos lronspo¡entes
o/q Têstqs desgostodos

"/. Teslos nõo desgostodos
è/ê

fegtos inteiros

(comptefos e incomptetos)

o/" Froçâa ore¡o

'/" F.açóo s¡lte e orgilo
"/"

Co COz detrít¡co

e

quím¡co

Abundôñc¡o retol¡vo dê espécimes ern ¡cc de
sed¡mento sêCo-

fi

..f.

21 - ?.eÐresentacao grá:ica ãonDarada d.ìs :.orc3Êt.lcans Cos .:ivf'tSos ll¡r;1:_a:L
Cos na recons ti tulcão ?al,eoaniriental do Èestenunho 17.

i7:
Testemunho 16

'

Taæ¿

22).

de fora¡n-inÍferos da assemblé ía (

Vi

d.e Fign¡ra

Tamanho

dos espécimes: em todas as populações
de
dife¡entes espécies as testas pequenas
predominaram sob¡e
as grandes. As porcentagens obtidas
para

as classes

taÍ¡anho foram:

Tamanho

de

das testas

Pequenas
Mêdias
Grandes
Ammonia
3L,22
43 rgg
2s,oz
Elphidíun
IO,OB
AZ,5Z
7,SZ
Eponides
ZO,OZ
76,02
4,OZ
Média:
20 tlz
67,s2
L2,rz
COnstatOU-se umã +ô+.á 1 -^À.--crasses ¿re ramanhos-ï :i":"::t"J::ï::
:: ::::ffå:". "::
quenos tamanhos, similares a estes,
só foram encontrados
assembléia do testemunho l. É possÍvel
";
gue as três classes
acima referidas, pertençam a primeira
delas e as demais te
nham sido destruÍdas (Figuras l-4 e
16)
e

spécime

s

z:"T;:"";: T::::" "=::":: :::. ï"ïo

em 3 1,

2

*

do s

Espessura da parede das testas: (Vide
Tabe,:a IX e
Figura 24).

.

preservação do material:
a Tabela fX e Figuras 23
e 24, contém os resultad.os referentes a este
item. Constatou_
-se que 38,9? das testas da assernbléia estavam impregnadas
de vernelho.
Testemunho 15
Apenas quatro espécimes de foraminÍferos

foram

en

contrados nesta amcstra, pertencentes aos seguintes
gêr".o"l
Ammonia, Elphídiun e GLobig erína.
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\o
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É-fpn\des

o

\o^49,

\4J5'l'

Fiq.22 - Porcentagen'.

cl.os taæa

do testemunho 16.

de f oraminÍferos da assembléia

Tå!1oã inreiros€omPlèlot

Têstos
froqm6ntodos looolê

Fíg.

-23

lOOo/c

T€3to!
¡nî€irot
in@mpleloa

D¡ogromo 1r¡ongulor com o 16presentoçõo do grou d€ frogmentoçðo
dos testos de forominíferos do t€stemunho 16.

I-Eponides ; 2-ELphidium; 3-Amnonia; 4-Outros; 5-Média geral

IABEÎJA IX
DrsrRrBurçÃo DÀs cÀRiacrERfsrrcÀs DÀs r¡srÀs DE FoRAMTNfFERos DA AssEMBLÉrA Do rEsrEMrrNHo

Caraeterfsticas
das testas

Transparen tes
Trans 1úcldas

16

?AXA
Eponådee

(2s)

ELphídíun

20,0

(112 )

Ammonia
(16 )

28 r0

,:,0

43 r7
56 ,3

40 ,0

37 ,5

43 ,7

32 r0

2g,0

52.5
l0 ,0

72,0
28,0

82,5
L7 ,5

Opacos

':'o

Intelras

completas
fnteLras lncompletas
Fr agmentadas

Não desgastadas
De sgas tadas

oBS: Núrneros entre parênteses representam os

Diversos
(10)

20

,0

Mëd1a

27 19

t:'o

,:,,

3Ir3

40 ,0
50 ,0

40 ,3
4L 14

25 r0

l0 ,0

18,3

75 ,O
25 r0

,0
30 ,0

74r8

totals de testas

computadas.

7O

25 12

I
(,r
\o
I

-6

TESTEMUNHO

0-

16

PARÂMETROS
o/o Formos grondes

"/o Farrnoo î,íóioa
è/è Formos pequ eôó s

O¡vers¡dode específico (ne obsotr.rto)

o/- Dom¡nôncro fouñístico
Reloçõo

o/ê

Plo.ìct.

/

./ê Benrônicos

7o índices de depósitos ctósl¡cos
ê/õ lñ<l¡ces de oguos ñoderodoment6 profundos

'/. índices de tócies orgot
è/. índices de óguos rosos e co¡mos
'/o l.'dices dé oguos .osos e og¡todos
"/. índices de óguos rosos
7Þ Testos opocos
ø/o .reslos lronsiúcidos

"/o Testos ironsporentes
ê/o Testos desgostodos
ø/ê -feslos ñõo desgostddos
o/o

lestos

¡ôte¡ros (cornplelos e incompletos)

è/- Froção ore¡o
o/" Ftoçõo srlte e orgjjo

'/ê

Co COz detrífrco

e

químrco

Abundônc¡o relotrvo de espéc¡mes em
sêd¡rñ€nto seco_

lcc

de

Êí9.24 - Representação qráfica con?arad¿ des torcentadcns ¿os (1iv()t-so:; )<1rã:.,ctrîr .:t¿dos na reconstituição paleoaFbiental do teste¡ìuniìo 16.
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Testemunho L4
? aæa

ra

25)

de foraminÍferos da assemblêia ( víde Fig

.

dos espécimes: as freqüências rnédias para
as classes de t.amanhos de esp6cies dos gêneros Elphid.ium,
BoLi,oína, Eponides
e Fissunina estão representadas na
Figura 27. As formas pequenas predorn-inaram sobre as grandes
mesmo para as espécíes de Elphid.iun e espécimes
de Ammonía,
Em relação aos indivÍduos destes doÍs gêneros e os
d.a assem
bléia do testemunho 16, ocorreu um considerável aumento ,.rl
tamanho das testas (Figuras 14 e 16).
Tamanho

Olnamentos: testas muito ornamentadas de UÐ¿ger,!
na foram preservadas integralmente e comparadas com as for
mas do mesmo gênero do testemunho 12, revelaram possuir ,*I
ornamentação mais desenvol_vida.
Unbo

foÍ encontrado

em 93å

das testas de

Ammonía.

Espessura da parede das testas: ( Víd.e Tabela
e Figura 27).

X

preservação do material: muj- to boa. Testas
com
aspecto delicado, não preenchidas de sed.imentos, geralmen

te inteíras e não desgastadas. poucas formas com
superfÍcie áspera (Tabe1a X e Figuras 26 e 27) .

a
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Eig-25 - Porcentagem dos taæa d.e foraminíferos da
do testemunho 14.

asse¡nbr_éia

Tesfos inte¡ros complero s
too ó/.

Testos
frogmenlodos

rOO./o

lestos
lOOolo

¡nî€¡ros
¡ncomplefos

Fig. -za Diogromo tr¡ongulor com o representoçõo do grou de frogmentoção
dos testos de forominíferos do testemunho 14.
I. B oliuina _e ltotlg e rína ; 2. Eponíde s ; 3. Gêneros cliversos ; 4. Anmonia ;
5.Formas plactônicas
; 6.lGdia cera1.

TABELA

X

DrsrRrBurçÃo DAs cÀRÀcrERfsrrcas DÀs rrsrAs DE FoRAMTNf¡'ERos DA AssEMBLÉrÀ Do TESTEMTJNH.

14

rAXA
Caracter f s tlcas

das testas

B

oLíoina

Uoig enina
(154 )

Eponídea
(r00

)

Ammonia ptanc
- Forllag
ton cas

u.00)

j_

Dlversos

)

(200)

4I,00

4I ,25

59 ,00

50 r00

32 r60
66 ,7O

I,75

I,70

(100

Médla

I
Transparente s
Trans 1úcida s

66,L3
33,87

15 ,00

85,00

rooloo

Opacas

Inteiras completas
Intelras lncompletas
Fragmentadas
Não desgastadas
Deagas tadås
OBS: Nrimeros

46 ,66
49 ,33

84,00
r00

41,00
37,00

4,0I

g,00

57 ,00
30 ,00

6g ,00
18 ,50

22,O0

13 ,00

L2,50

59,54
28,56
11,90

100,00

100 ,00

I00,00

100 ,00

91r00
9 ,00

98,50
I ,50

8

entre parênteses representam

os

totals de test.as computadas.
I
C'r

I
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TESTEMUNHO

14

PARÂMETROS
ê/o ForÍ1os g.oñdes
o/o Fotfilos médiar

o/" Formos pegueno

5

D¡vers¡dode específ¡co (ne obsotuto)
o/c Doñj ñôr,cto
founêtico
Reloçõo

o/o ptonc¡.

/

o/o

Beôtôñ¡cos

o/. índ¡ces de depósitos
ctósr¡cos
"/c íñdices de óguos moderocforñenrê
./. ínéjces de fócies

profLlndos

dtgo¡

L

ín¿ices

de óguos rosos e cotmos

è/. íñéices ae égros
rosc¡s e.og¡todqs
9" índices de óguos rosos
7o Tesfos opocos
7o Testos tronslúcidos

7o Testos tronsporentes
7. Testos
o/o

desgosto dos

lestcs nõo desgo stodos

7o Testos inle¡ros (completos e incompletos)
Ò/ê

Fîoçöo oreio

ø/o Floçóo sítte

e orgi¡o

è/ê Co CO3 derrírrco

e

guímrco

Abundôncio retotrvo de esoéc¡
-_ '_v-v'f'es em ¡cc
sediménlo seco

ct€

Eíç.27 -:cprerentrcão c¡ific¡ co:i¡ai:ìcl¿ì rìas
-o:_cont¡"(.ns iirlri -:iv2r-;(ì.i .¡ri:,.:i¡os
dos Da recons ti.irui cão Þaleoa¡¡bieDtal clo
testciunlìo I4.

_6 5_

Testemunho 13

28')

.

Iaæa de foraminÍferos da assembléia:
( Irí d,e Fign¡ra
Os miliolÍdeos deveriam atinglr
uma freqüência

mais
elevada do que 13,422, porên,
o e"trao precãrio de suas pre
servações, Ímpediu um cálculo
na:.s exato. Ef." t;;;,;;;
giram uma significat,iva diversidade,
pois, u"".";;:-"
;ã
cles da famÍlia foram identifícadas.
Tamanho dos

espécimes: nesta amostra ocorreu

au

mento da dlspersão das classes
de tamanh
flcado para Amnonia na Fisura 16.

".." ::J:i: ":ti:;;;::;h

ocorreu- deslocam-ent
vado (Fisuras 14 e

;,:";:#;T::î":ï: iJinï';":::
smo fato.

assembléia, const,atou_se o

Especialmente, os mi

me

Iiolfdeos atingiram portes bastante gr.rra.".
;;;;;;;
para as
classes de tamanho foram:

Tamanho

Peguenas

Ammonía
ELphídíun

lg

162z
2B,2OZ

das testas

t{édias
45,792
30,762

crandes
26

t!72

5g,96z
Ornarnentos: bem desenvolvidos em
aLgumas espécles
especlalmente em testas de milíolídeos.

bem

destacado,
Espe

e Fign¡ra 30).

s

foi encontrado

Umbo

proeminente

e

em gTrgg das testas de Amnonia.

sura da parede das testas 2 ( v¿¿e
Tabela

xI

preservação do material:
testas gerar.menÈe intei
ras, mas desgastadas, preenchidas de sedimentos
e com um ;;
pecto maciço, diferindo das formas
leves e aeficaaas aas ;;
sembléias 17 e 14 (Figuras 29 e 30, Tabe1a
Xr).

os niliorÍdeos foram preservados como
mordes muito
frãgeis que facílmente se desintegravam nas
câmaras que cons
tituÍam as testas.
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oC

$

o(n

o

e

\f

Míliolidoe t3,42"/o

Fiq'28 - Porcentagem dos taæa de foraminíferos da
do testemunho 13.

d.ÞÞ.=l,rDr_eia

Testos inteíros completos
lOOo/o

Teslos
frogmenlodos tjoo/o

ao

e0

qo-------ã

lOOo/o

Testos
int6iros
¡ncompl€to!

Fig''ze Diogromo triongulor corn o representoçõo do grou de frogmentoçõo

dos festos de forominíferos do festemunho 13.
L.ELphídium¡ 2.Spíropleetamína;3.Gêneros d.j-versos
vvv ¡ 4.Ammonia¡ 5..For
'
mas planctõnicas-. 6.- uéaia Geral

TABEI¡A XI

DrsrRrBurçÃo DAs cÀRAcrERfsrrcAS DAs tæsras DE FoRAMTNfEERos DA AssEMBLtTA Do rEsrEMrrNHo

13

!AXA
Caracterfs tL cas

das testas

ELphi'iun

(263)

SPiroPLectanína

'ettu

Ld?la,

(3e)

Amnonía Diversos

(s33)

(48)

Planctônicos

Média

(18)

*

Transparentes
Trans Iúcldas
Opacas

6ro
94 r0

InteLras completas

fnteiras fncompletas
Fragmentadas

Não desgastadas
Desga stadas
OBS: Números

20 r0
80 r0

roolo

93 r5

73,0
18 ,7
8r3

66 r7

22,2

55 rB
29 ,5

11,I

L4,7

93 ,8

52,6
38r3
9r1

5l

Lo ,4

48,3
L7 ,0
34.7

4;e

100,0

r00 r0

95

38,4
12

,I

entre parênteses representam

612
os

615

rol,o

totais de testas

computadas.

212
9?

'8
I

(tì

{I
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TESÏEMUNHO

13

PARÂ METROS
Formos grondes

o/o

Formos médios
o/o Formos peguenos
D¡

vers¡

dode específ¡co (ne obsoluto)

o/o Dom¡nôncro founíslrco

Reloçõo o/o Plonc¡.

/

o/o Bentõnìcos

o/o ínéices de depósilos clóst¡cos
lnd¡ces de óguos moderodomente profundos
índices de fócies olgol
lndices

de oguos rosos e colmos

lnd¡ces

de oguos /osos e ogitodos

lnd¡ces de oEuos rosos
o/o

Teslos opocos
Testos tronslú cidos
Testos tronsporentes

lestos desgostodos
o/o

Testos nõo desgostodos

o/

Testos inteiros (completos e incompletos)

o/o Froção oreio
o/o Froçóo sille e crg:io
ô/o Co CO3 detrí¡tco e quír,'co

Abundôncio teloltvo cÍe espécimes em lcc de
sedimento seco.

ao

oro203040506070
I:ig.30 - p.eDresentacãO cráfica
dos na reconsti:uicã'o

cO::13:¡c'.a cìas Dorccn:":i:.-:ns :(ri

:',aIecarj:i-ental

ìi"':r:c:
cio testenunho 13'

:

90

.'r 3: ",'-:Õ1
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Testemunho 12

.
31)

.

Taæa de foranrinÍferos da asse¡nbléia ( vid.e
Figuïa

As famí1ias Soritidae e Miliolidae foram relativa
mente comuns nesta assembléia. Ocorriam sobre
fragment.os de
rochas e devido as suas precári.as preservações, fragirnentavam_
-se com facilidade, não tendo sid.o possÍvel contã-l0s e
re
tirã-Ios da matriz- Vinte e seis espécies foram identificadas nesta assembréia, porém, o número real deveria
incluil
as espêcies das duas famÍlias acima citadas.
Tamanho dos espécimes: ocorreu pequena
redução no
tamanho dos indivíduos desta assembLéia em relação
a do tes
temunho 13, fato exemplificado nas Figuras 14 a r-6.
As r..
q{lências para as classes de tamanho foram:
Tamanho d.as

Pequenas
Cibicides
Uoigerína
Amnonia
ELphidiun
uãdla:

56,22
57 ,Ze"
30,08
24,gz
4Z,IZ

testas

Médias
25,02
33r 3%
5g,3?
43,42

crandes

Ig,
g

BB

,SZ

:],7z
1g,58

43,32
l¡4,62
Ornamentos: presentes em testas ð-e Ilr¡igert)n¿ rta s
mal preservados. unbo pequeno e pouco destacado foí encon
trado em 9215* das testas de Amnonia.
Espessura da parede das testas: ( Vid.e Tabe1a XII
e Figura 33).

preservação do material: precãria como
revelam as
Flguras 32 e 33 e Tabela XII. As testas com superfÍcie ãs
pera foram comuns na assembléia.
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Fig.31 - Porcentagem dos tasa
do testemunho 12.

T€sto9
frogmentodos

lOOolo

de

foraminÍferos da assembléia

rOOôlê

Teslos
int€¡rog
¡ncomÞleloJ

-3" D¡ogromo triongulor com o repr€sentoçõo do grou de frogmentoçóo
. dos t€stos de forominíferos do testernunho tZ.
L. Bo Líoina e Uoi g erina ; 2. Cí.bi ei de s ; 3.8 Lphi díum ¡ 4. Ammonia ; 5. Gêneros diversos , 6.Média ceral.

Fig,

TABELA XTI
DTSTRTBUIçÃO DAS CÀRACTERfSTICÀS DAS TESTAS DE FORJAMTNfFEROS DA ASSEMBLÉTA DO TESÎEMUNHO 12

!A}{A
Caracter f s ti

ca s

das testas

B

oLioina

tluigenina

(2Ll

uLþ7'eLdea

(r84)

(3r)

Archaíae outras

ELphidèun Anmonia
(

(200)

fragme ntos

)

Médla

(36 )

t
Tr ansparente s
Tr ans 1úcidas
Opacas

Intelras completas
Intelras fncompletas
Fr agmentad as

61r8
38,2

r8
64 ,4

47 ,6

100,0

3L,2
37 ,6
3I ,2

100,o

,I
87 ,9

415

9

rol',

o

95 ,5

22,6
45,2

15 ,0
45 ,0

32 12

40 ,0

l'0 ,5
56 ,5
33 r0

!4,2

38 ,7

2'2

4'5

85 ,8

61r3

97 ,8

95,5

42,9
9

Não desgastadas
Desgas tadas
OBS: Nümeros

100,0

24 ,8
75,2

25 rB

'5

entre parênteses representam

os

12

toÈals de testas computadas.

5rl
22,5
73,4
25.4
45 15
29 ,I
14 ,3
85 ,7

I

..J

P
I

-72TESTEMUNHO

12

PARÂMETRoS
ø/o

Fo.mos gr,oñdes
Fo¡mos médios

o/. Forños

pequeno s.

D¡vêrsìclocte espêcíf¡co (ns obsot'.rto)

7ê Dominôncio founislico
Reloção

è/ê

Pldñc't

/

ø/o

B6ñrôn¡cos

'/ê írldices de depós¡tos clóst¡cos
lo íaa¡cøs de óguos mode.odomenlê profuñctos
o/ê ír\dices de fóc¡es elgo¡
ê/o lndicès

dê oguos rosos 6 co¡mds

(

p.esentes

)

1o íaaices de óguos rosos € c¡9¡roclqs
"/. í¡dices de ógtlos rosos
o/o Teslos opocos
o/o Teslos lronstúc¡dos

ê/. Teslos lronsporentes
o/é Teslos desgosfoclos
o/o Tes¡os nõo desgostodos
o/o Teslos inle¡ros (complêtos e ¡ncomp¡efos)

"/o Froção oreio
o/o Froçóo s¡lte

è/.

e

org¡¡o

Co CO3 detrítico

ê

quírñ¡co

Abundônc¡o reJolivo de espécjmes ern lcc de
sedimenlo sêco

Pig.33 - Representação gráfica cor:¡)araila das torcentac,cns C.os di\icrso''r Þarâ¡êtrÔç
dos na recons tituicão paleoa!".bienÈa I co testenunho 12.
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stemunho l-1

.

Fora¡niniferos relativamente comuns, mas mal pre
servados, com as estruturas em grande parte obliteradas por
recristalização e não pern-itindo um levantamento estatÍstico.
Testemunho 10

Muita madeira carbonizada e poucos foraminÍferos
que poderiam ser devido a contamÍnação da amostra. Em 1 cc
de sedimento seco, ocorreu 11 espécimes deles.
Teste¡nunho

9

Iaæa de foraminíferos da assembléia (vide

Fìg:ulra

34).

classes de tamanhos dos es
pécimes de Amnonia similares a do teste¡r.unho 14 (Figura 16).
Dispersões dos diânetros dos espécimes de øLph'i diurn sinila
res as do testemunho 14, em relação aos mÍnimos e maiores
do que agueles ern relação aos mâximos (Figuras 14 e 15).
As médias para as c.Lasses de tamanhos dos espéci
¡nes estão representadas na Figura 36.
Tamanho dos espécímes:

Ornamentos: presença de testas ornamentad.as do gê
nero Uuigerína mas mal preservadas devido ao estado de prg
servação do material. Umbo em 17r5E das testas d.e Ammonia.
XII

I,

Espessura da parede d.as
Fi grura 36 ) .

Preservação do

t.estas: (Víde

Tabela

material: o conjunto das testas

desta assenbléia, caracterizou-se pela presença de pequenas
formaçoes irregul-ares e símilares a parede das testas, ade
ridas nas suas superfÍcies. Estas formações conferiram ãs
testas um aspecto áspero e muitas vezes, impediram a obser
vação de estruturas, como aberturas, suturas, ornanentos e
número de câmaras. Não se constatou diferenças nas colora
ções entre as paredes das testas propriamente ditas, e es
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Fig.34 - Porcentagem dos taæa de foraminÍferos da assembléia
do testenunho 9.
Testos inte¡ros completor
teOo/o

Testos
frogmenfo6lgs

tOOolc

loOc/o

Teetos
¡nt6lros
¡ncompl€1os

F¡9.-35 Diogromo trionguror corn o representoçõo do grou
de frogmentoçðo
dos testos de forominíferos do testemunho 9.
L.Fissurína e Lagena;. 2.utsigerína¡ 3.BoLitinaî 4 tp.Ammonia formas pequenas ; 4 ¡g.Ammonía formas grandes ì 5.c¿bíeídes;6.Gêneros
diversos ; 7. Formas planctônicas ; 8.¡¿6c1ia Geral.

TABEI,A

DrsrRrBurçÃo DAS cARacrnRfsrrcas DAs rnsras

DE

XITI
FORAMINÍPEROS DA ASSEMBLÉIA DO TESTEMT'NHO

TAXA

Caracterfsticas
das testas

Lagena

Físsunina
(261

Uoígerina BoLioína
(s3)
(lss)

Ammonia

Peg. Grandes
(s0

)

(s0

)

Cibíeídes
(r1s)

Outras Planctônicas MédiA

(46)

(42¡

t

Transparentes
Transtúcidas

19 ,3
26 r0

Opacas

54 r7

I00 ,0

98 r7

roolo

100 ,0

54 19

100 ,0

Inteiras completas
fnteiras lncompletas

80,7
19 ,3

64,4

58r0
36 ,0

50 ,0
42 ,0

50 ,0

55 ,1

59

rI

56 r7
35 ,4

45,2

7rg

6 r0

I ,0

28 16

715

4r8

33r8
1I ,I

912

6r0

4rO

69 t4

4

90 ,8
29 ,6

94,0
40 ,0

96 r0

22,9

50,0

22 19

Fragmentadas

desgastadas
Desgastadas
Parede áspera
Com grânulos aderidos

Não

l'3

28

66,6

...

L8 12
26 19

33 14

tr;;;

33 r4

?R

,4

OBS: Números entre parênteses representam os totaLs de testas computadas.

417

617
100 ,0

lI

,5

88 ,6

59,3
33r6

,9

7rr

r4

45r0

38 17

95 ,6
33 ,8

55,o

61r3

11 ,9

31r

0

(...) = dado prejudicado.
{I

lJl
I
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TESTEMUNHO 9

PARA METROS
Formos grondes
Formos meoros
o/o Formos pequenos
Di

versidode específico (ne oÞsolulo)

o/o Dominôncio founÍstico

Reloçõo

o/o Ploncl

.

/

o/o

Benlônicos

o/o indices de depósitos clóslicos
lndices de oguos moderodomontê profundos
lnd¡ces de focies olgol
o/o

lndices

de oguos rosos e colmos

lndices

de oguos rosos 6 og¡lodos

lndices de oguos rosos
ao

a/o

Teslos opocos
Testos tronslúcidos

Teslos lronsporenles
Testos desgoslodos
porêde óspero

To'-tos nõo dosgo:todos

Teslos ¡nie¡ros (completos e incompletos)
Fraçöo oreio

Froçóo silte e orgiio
è/o Co CO3 detríttco e qu;mico
Abundôncio relot¡vo de espécimes em lcc de
sed¡menlo seco.

ro82

20 30 40 50 60 70 ao 90
oorcertaqens <ios diversos oarãnetros
Fiq.36 - P.ePresentação çráfica conoarada das
9
dos na reconstituição paleoanbiental do testernunho '

IOQ

o/ø

USi <1-
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tas formações. Elas dissolvj.am-se com ácido clorÍdrico fra
co. Este fato foi generarizado na assembtêía como está i;
dicado na Tabela XffI e Figuras 35 e 36)
O caráter åspero e tais formações impediram que
evidências de desgaste fossem encontradas na maioria das tes
tas.

Testemunho

37).

6

TaÍa de foraminÍferos da assembl-êia ( vide Figura

dos espécimes: houve uma redução .nas clas
ses de tamanhos dos espêcimes de Anmonia (Figura 16).
As
freqtlências das classes tie tamanho estão representadas na
Figrura 39. Apenas para o gênero Anmonia as formas pequenas
predomlnaram sobre as demais .
Tamanho

Ornamentos: umbo presente em 67,2å das testas

de

Ammoni a.

Espessura da parede das testas z (Vi d.e Tabela XIV
e Figura 39).

Preservação do material: tod.as as características
estão referidas na Tabela xIV. Como se observa na tabela
ocorreram testas ãsperas e com formações aderÍdas nas suas
superfÍcies, também nesta assembl6ia, porém, tais formações
foram muito menores do que as do testemunho 9 (Figuras 3g e
3e).

-7 8-

oÇ
oú

-%,\
\õ-

""o

^olo

-,.r9o'

*"P"

----....._.-'toZ

ñ

@
@

N
o
o

È
o

E

Fig.37 - Porcentagem d.os taæa de foraminÍferos da assembléÍa
do testemunho 6.

Tô¡lo¿ ¡nle¡ros compl€toa
too

T€s1o9

frogmontodos roo"/"

o/ó

Taeto3
tooTc lntolror

¡ncompleto!

ge

Diogromo trionguror com o repr€sêntoçõo do grou de frogmentoçöo
dos t€stos dE forominíferos do t6stemunho 6.
L.Eíssurina, lloí-gàtína e outros ¡ 2.Cibíeíd.¿s; 3.Ðiversos gêneros;

Fig. -

4.Annonía¡

5. ¡tédía Geral.

TABELA XIV
DrsrRrBurçÃo DÀs CARACTERfSTTCAS DAS TESTAS DE

FORAMTNÍFEROS DA ASSEMBLETA DO TESTEMUNHO 6

TAXA
acterf s ticâs
das testas

caf,

Fi

sa

urina

Atig enina
(11)

Cíbíeddee
(241

Annonía

outras

(200)

(20)

Médla

t
Transparentes
Tr ans 1úcldas

roolo

Opacas

Intelras completas
Intelras lncompletas

8l

Não desgastadas
Desgas tadas

grânulos aderldos

OBS: Números

95,5

rol,

o

roolo

98 r9

r9

66 ,2

15 ,4

I0 r0

18,r

25,0
8r3

37 ,6
47 ,0

30 ,0

43 ,5
27 ,7

60 ,0

28 rB

415

10 ,0

4rr

90 ,0

95 ,9

40 ,0

37 ,o

Fragmentadas

Com

,,,

415

I00,0

95 r5

2r0
98,0

,L

29,L

50,0

29

entre parênteses representam os totals de testas computadas.
\¡I

(o
I
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TESTEMUNHO 6
PARA METROS
o/o

Formos grondês
Formos médios

o/ø Formos peguenos
Di

versidode específico (ne obsolulo)

o/o Dominônc¡o founístico

R€loçõo

o/o

Plo¡ct. /

o/o

Éer.tõnicos

o/o índices de depósilos clóslicos
lndices de oguos moderodornente profundos
ín¿ices de fócies olgol

/o

lnd¡ces

de oguos rosos 6 colmos

¡ndices

de oguos rosos € og¡todos

lndices de oguos rosos

èt

Teslos opocos

o/o

Tes?os tronslúcidos

Testos fronsporênies
T€slos desgoslodos
o/o

Testos nõo desgostodos
Testos jnle¡ros (complefos e incomplelos)

èt

FroÇõo oreio

Froçóo sille e org¡lo
o/o Co CO3 detrítico e químico
Abundôncio relot¡vo de espécimes em lcc de
sedimenfo seco.

to 20 30 40 50 .60 70 80 90 tooe/o
Fig.39 - Representação gráfica conpara<ia das porcenta.rens dos cìiverso-s narãneÈros usados na reconsÈituição oaleoarbiental do testenunho 6
o
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Testemunho

5

Abundância relativa de espécimes ern I cc de sedi

mento seco: 66.

ra

Taæa. de foraminÍferos da

assembléia: (Vide

F]- grt

40)

Sorit,Ídae tambêm foram numerosos
na a¡nostra, não tendo sido possÍvel ÍncruÍ-l0s nos cãlcu
los estatÍsticos por estarem muito fragmentados. A desin
tegração da amostra foÍ feita mecanicamente e o
nano.aronúmero de indivÍduos, como a intensidade da
fragmentação
dos espécimes, devem ter sido afetados pelo grau de compac
tação da rocha e pelo processo de desintegração utilizado,
contuilo, os foraminíferos não foram tão numerosos como nas
Espêcimes de

demaÍs amostras representadas nos hístogramas.

dos espécirnes: difÍcil
de definir dev!
do ao estado precãrio d.e suas fossilízações. Entre os m!
liolÍdeos predominaram as testas de tamanho médio e o" grrn
des portes gue eles atingiram nos testemunhos 13 e 6, não
ocorreram nesta amostra.
Tamanho

Ornamentos: critério

não caracterizado.

Espessura da parede das testas:

tas transparentes.

ausência de tes

Preservação do material: especialmente como mol
des simílares aos jã referidos para os testemunhos 13 e 6.

-82-:
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Fig.40 - Porcentagem dos tata de foraminÍferos da assembléia
do testemunho 5.

Testemunho

4

Foraminiferos e outros organismos ausentes nes

ta

amostra.

-8 3-

Testemunho

3

Taæa de foraminÍferos da assembléia (Vide Figg

ra

41)

.

Os miLiolÍdeos foram muito
ocorreram, Inas muito fragmentados.

raros e os sorit.ideos

dos espécimes: el-evad,o número de classes
de tamanho para os indivÍduos de Ammonia e pequeno aumen
to no valor mÍnímo d.o tamanho,para os espécimes de ELphi
di um (Fíguras 14 e 16).
não foi possível calcular a fre
qttêncla das classes de tamanho nas populações da amostrarex
ceto para a população de Anmonia onde as formas pequenas
foram as predomj.nantes.
Tamanho

Ornamentos: unbo bem desenvolvido em

testas de

6617*

das

Ammonia.

Espessura da parede das testas ¿

( Vide Tabela XV

e Figura 43).
Preservação do material: a quase totalldade das
testas, apresentou evidências de desgaste embora a parede
fosse áspera. 50rI8 possuiam pequenas formações aderldas
em suas superfícies, similares as do testemunho 9, porêm,
menores do que aquelas (Tabela XV e Figuras 42 e 43).
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Fig.41 - Porcentagem dos taæa de foraminÍferos da assembtéia
do testemunho 3.

l-estos inteiros complsio g
tOO o/o

ii\
tlII,
¡l

ii
iìlr

lìtl
lr

iÒ

tl
ii
5

Tes?os
f rogmentoQsElOOo/o

40

20

lOOo/o

Testos
¡ntsiroJ
¡ncompl€to¡

Fig.-+z Diogromo triongulor com o r€presentoçõo do grou de frogmentoçðo

dos testos de forominíîeros do testemunho 3.
L.Lagena e BoLíoína e outros¡ 2.Asterígina; 3.Diversos gêneros; 4.
Ammonia, formas pequenas. S.Uéaia geraÌ.

TABEIÀ )ff
DrslRrBUrçÃO DAS CARÀCTERfSTTCAS DÀS TESTAS DE FOR.AMINfFEROS DA ASSEMBLÉIÀ DO TESTEMT'NHO

3

rA](A
Caracterf sticas

das testas

Transparentes
Trans Iúctda s

Lagena

BoLíoina
(18)

Ae

tenigina
(20 )

Ammonía

(e0)

5r5

roolo

94 15

InteLras completas

88 r9

3510'

33 ,5

11,1

45,00

38,7
28,8

Fragmentadas

20 ,O

Não desgastadas
5r5
Desgastadas
Parede áspera
94 15
granulos
com
aderidos 38r8
OBS: Números
cado.

e

fragmentos

)

outras

96 r0

2r3

roolo

100 ,0

40 ,0
35 r0
100

,0

25 ro

4'4
100,0
100,0

entre parênteses representam

os

Média

(20't

4ro

Opacas

fnteiras lncompletas

Penet opLi
(

97 ,7

49

,I

32.6
18,4

rr4

9516
52 ,g

100,0
50 ,0

totals de testas

computadas

100,0
25,0
.

gg,0
5313

(...) = dado prejudl-

I
o
ut
I
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TESTEMUNHO 3
PARÂMETRoS
o/o For¡t\os gtoñ(les
ô/o Fo¡mos
méd¡os
õ/õ Forrños pequ ênos

D¡vers¡dode específico (ñe obsa¡uto)
ê/o Dom¡nôncio founíst¡co

Rèloçõo

è/o

Plcñct.

/

o/. B€ ntônicos

è/e íadices dê deÞós¡ias ctósricos
ê/ô lñdicês cl€ o€uqs mocf€rqdomEntê p¡.ofuñdes

"/o índices de

fóÇ¡ês otgqt

7o í¡dices de óguos rosos
!.

índìces

e çqtmos

de éguos rosose

lo índices de

og¡tgdos

ógr.ros rosos

c/o Testgs opocqs
o/ô Testos tronstúcidos

7o Teatos tronsporent€s
7. Tegtqs desgostoéos
9o Testqs nõo desgqstodqs
c/c Tesfog iñt€¡ros (Compteros e íncomplefos)
â/c Froçóo oreio

7.

Fto.çöo silt€

'/.

Co COs def.ítjqo

e

org¡tq

ê

q'Jírñ¡co

Abundôñc¡o retqtivo de espócimes 6m lcc de
seo¡menlo 36co.

F19.43

- Representação grãflca coÌparada das porqentagens dos dlversos pâÌârietros
dos na reconstltulção paleoanlclenÈal do testenunho 3.
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Testemunho

ra

2

Taxa de foraminÍferos da assembléia ( Vid.e Figu
44)

.

dos espêcimes: as cLasses d.e tamanho pg
ra os espécimes de Ammonia sofreram uma redução em relação
as do testemunho anterior, embora ainda elevadas. Nesta
assemblêia ocorreu Elphidíun Lens GaL lov,¡ay e HeÍlinway, que
apresentou considerãve1 dispersão no tamanho das testasrnão
atingida por nenhuma das demaís espêcies do gênero nas ou
tras assembléias. Também ocorreu aumento no limite cìo tama
nho mãxi¡ro de outros espécimes do citado gênero ( Fj.guras
14 a 16).
Tamanho

As mêdias ilas cl-asses de tamanhos d.e outros ¿øicd
¿lesta amostra estão representadas na Figura 46. NeLa ob
serva-se que as formas pequenas predorninaram sobre as grân
des.

Ornamentos: costelas bem preservaclas, mas com
depósit,os, provavelmente, de carbonato de cálcio,
entre
elas, ocorreram em testas de l)oigerina. Umbo foí encon
trado em apenas 38,3? das testas de Anmonia.
Espessura da parede das test.as:
XVI e Figura 46).

Preservação do materj.al:
guras 45 e 46).

Vide Tabela

( Vide l abela xVI e Fi
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Ammonio 8,8O%

Eí9.44 - Porcentagen dos taæa ð,e foranj.nÍferos da assembléia
do testemunho 2,

Teslos ¡nteiros compl6iog
too

Tes1o9

frogmêntodos rooo,â

F¡9.

-4s

o/o

1€stoa
¡oo70 ¡nt€lro!

¡ncompl€to.

D¡ogromo tr¡oñgulor com o repr€sentoçõo do grou de fro gmento çðo
dos t€stos de forominífEros do testemunho A.

T.Uoigerina¡ 2.BoLioina, Fissut'ína, Lagena e outros. 3.Cíbícides e
Disconbís ¡ 4.p.Amnoniø, formas pequenast 4.g.Annonia, formas grandes ; 5.lGdia gera1.

TABET.A XVI

DTSTRIBUIçÃO DÀS CARÀCTERÍSTICAS DAS TESTAS DE T'ORAMINÍFEROS DA ASSEMBLÉTÀ DO TESSEMIJNHO

2

TAXA

C

aracterf s ticas
das testas

Iroiaerina
(261

Bolioína
tJagend,

(28)

gi\i'"iii""
(27't

(7d) (70)
".n1"31lÍu""

,!::-zy!i:.
(rraçtmentos)

Média

I
Tr ansparentes
Tr ans lúcidas
Opacas

L0 r7
25 r0

11

,l

uro

i,o

64 13

,1
77 ,8

86 ro

93 r0

64

!3

59 ,3

48,6

31 ,5

716
716

35 ,7

33 r3

50,o
Lr4

5l ,4

Não desgastadas
De sgastadas

73 r0

46,4

,0

37 ,0

âspera
Com grânulos aderidos

27.0

53 r6

7 16

l0 ,7

fntelras completas
Inteiras lncompletas
Fragmentadas

Parede

L5,2
84,8
84 r6

714
40

r'l

54

L7

,L

L4 r4

100,0

80,2
57 ,7
35 r6

100,0

6r7

4l ,8
I00 r0

oBS: Números entre parênteses representam os
cado.

11

5,4

59 ,3
5g ,3

46

,0
14 ,0

63,0
31r 5

4I ,4
20,5

totais de testas computadas. (...) = dado preJudl-

I

co

\o
I
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TESTEMUNHO 2
PARÂ METROS
o/c

Formos grondes

c/o

Formos médios

o/o Formos pequenos

Diversiclode específ¡co (ne oÞsotuto)
o/c Dominãncio founístico
Ro¡oçõo o/o Ploncî.

/

a/o

Ben¡ònicos

o/o índices de depósitos clósr¡cos
o/o índices de éguos modêrodomente profundos

?o índices de fócies otgot
vo

índicøs

de óguos rogos e cotmos

c/c índicee de óguoa roaot s og¡todor

"/o índices de óguos rosoc
o/o Teslog opocos

c/c Teslos tronslúcidos
c/c leelos tronsporenies

7c lestos

desEostodog

o/c.

Testos nõo desgostodos

o/c

lestog

¡nt€¡ros (completos e ¡ncomptetos)

Vc Froçôo oreio
Vc Froçòo s¡tt6 e org¡lo

'/o

Co CO3 detrítico

€

quím¡co

Abundôncio reloî¡vo cle espdcimes ern lcc de

ged¡mento s€co.

F19.46

- Representação grãflca

con'parada das porcentagens dos dlversos parãrnetros usados na reconstltulção paleoanblental do tesèemunho 2.
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.

Testemunho

I

Taæa de foraminÍ feros da assembléia

ra

( vide

FiSg

471 .

Tananho dos espécimes: predoninio de indivfduos
pequenos. Houve redução geral no tamanho das testas nesta
assemblé1a em relação as demais. o tarnanho das formas apro
xl-mou-se das do testemunho 16 (FigRrras 14 e 16).

As nêdias das freqllências das classes de tamanho
estão representadas na Figiura 49. Nela verifica-se que as
testas pequenas foram mais freqtlentes do que as grandes.

Ornamentos: preservação perfeita dos ornamentos
que ocorrêram em espêcirnes de Lagena.' Íissurina e BoLitina'
Unibo só foi encontrado em 27 16* d'as testas de Anmonia.
Espessura da parede das
e Figura 49).

testas:

(Vt'de labeLa

rVlI

Preservação do materíal : muíto boa. o material
parecla pertencer a uIna amostra de formas atuais' Testas com
aspecto grágil e delicaclo. Não ocorreram formas preenchi
das por sedimentos. Mesmo os miliolÍdeos, preservados nas
outras ariostras como ritoldes, foram bem preservados nesta
assembléia (Tabela XVII e Figuras 48 e 49).
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Fí9.47 - Porcentagem d.os taæa de foraminÍferos da assembréia
do t,estemunho 1.
T€9103 ¡nle¡ros compl6to
too c/ê

Têstos
frogmenlodos

I

Têslog
lOOo/ô

lOOo,â

inlairot

¡ncomPlelo¡

16Presentoçõo do grou do frogmenlogõo
dos teslos de f orominíforos do lest€munho l.
I.Lagena e Físsutina; 2.BoLioína¡ 3.Cibic-ides ¡4.p. Annonía, formas pe
quenas ¡ 4.g.Annonla, formas grandes; 5.1¿éaia geral.
Fi9.

-44 Diogromo lriongulor com o

TÀBELA XVTI

DISTRIBUTçÃO DÀS CÀRÀCTERISTICAS DAS TESTÀS DE FOR,A¡{INfFEROS DA ASSEMBLÉTA DO TESTEMT'NHO

].

TAJ(A
caracter fs tl cas
das testas

Ammonía

Ldg ena

Fí e eurdna
(37 )

Bo

Lioina

Cibíeides

(30 )

(3e )

Peq.
(100)

crandes
(100)

Médta

s

?ransparentes

100,0

93 r4

59 ,0

6'6

Trans 1úcida s

o:

Opacos

Inteiras
fnteiras

completas
Lncompletas

:,,

Fragmentadas

Não desgastadas
Desgas tadas
OBS: Números

97 ,4

97,4

'o

rl

6l r6

10,6
3r3

r00,0

86

100,0

:'u

87 ,6

,:,n

40 ,0
37 ,9

65 ,7

30 ,7

44,3
35,7

7r7

20 ro

23

rI

10 ,8

L00 ,0

100,0

L00,0

99 ,5

216

entre parênteses representam

95,5

23,5

0

os

totais

de

testas computadas.

'5
I

\(,
I
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TESTEMUNHO

I

PARA METROS
c/o

Formos grondes

Forr,os méd¡os
o/o Formos poqu€nos
Di

versidode específico (ne obsoluto)

o/o Dom¡nôncio founístico

Reloçõo

o/o

Plonct../

o/o

Bentônicos

o/c

lnd¡ces de depósilos clóst¡cos

o/o

ín¿ices de éguos moderodomente profundos

o/o

índicEs de fcicies olgol

Vo

índ¡ces

de óguos rosos € colmos

c/c

índ¡ces

de

c/o

índice¡ de óguos rosoa

o/o

Testos opocos

o/c

Tsstos tronslúcidos

c/o

Tegtoa lrongpor€nl€s

?c

Î€etos

c/o

Tostos nõo desgosrodos

o/o

Testos int€¡ro3 (cgmpl€Îos e incompletos)

óguoe roso!

c ogiloclos

d€sgostodeg

Vc Froçôo oreio
Vo Fraçôo silte € olgilo

?o CoCOs derrírico e guímico
Aþundôncio relotivo de espécimes €m lcc
r€d¡m€nÌo !¡€co.

F19.49
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- Representação grãflca comParada das PersenÈagens dos ctrverso9
' dos na reconstltulção paleoatnblental do teste¡nunho 1.
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DISCUSSÃO

A seguir, procurar-se-á caracterizar os aÍibientes
deposicíonais de cada uma das amostras estudadas, atravês do
uso integrado dos resultados dos critérios anteriorÍente des

critos.

Testemunhos

21, 19 e

18

Nestas amosÈras não foram encontraatos vestfgios de
organisÍtos. A Litologia foi essencialmente arenosa (Figura
2').

Provavelrnente, prevaLeceram condições continentais

ao longo deste Íntervalo.
Testemunho 17

A anâIise dos resul-tados desta anostra sugere
origem mista da assembléia.

uma

As evídências de t,ransporte são: grau de fragmenta
ção, de desgaste e distribuição das classes de tamanhos das
testas dos gêneros Ammonía, Elphidiun e Amphistegina. (es
curvas construÍdas a partir da distribuição das classes de
tamanhos nestas populações, foram sempre deslocadas pa:ra a
dlreita); ocorrêncía de outros tata ínô,íces para águas modg
radamente profundas, melhor preservad.os e con as testas pg
quenas predominando sobre as grandes; Iitologia da amostra
( arenj.to ma1 seleclonado) .

primeiro grupo de espécimes serÍa o transportado
para o sÍtio de deposíção. Tal transporte terj.a ocorrido no
O

sentido mais esperado, isto ê, de zonas rnai s rasas para as
mals profundas. Poderl"a não ter sído por uma distância m¡Lto
grande porque 47,56* das testas da assembléÍa, pertencem aos
gêneros aclma citados ( transportados ) .

-9
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Àdmitindo a hipótese acima como verdadeila, os se
gulntes critérios das Figuras 20 e 2I serl,am alterados: re
dução da dominância faunÍstica; redução dos Índices de ãguas
rasas, ãguas rasas agítadas e depósitos clástÍcos; redução da
diversidade especÍfica; aumento na freqllência dos lndices de
ãguas moderadamente profundas; aumento na porcentagem das
formas planctônicas.
Estas alterações forneceriam
entre os resultados.

uma

maior coerência

A diversidade especÍfica, esperada elevada, em zo
nas mals profundas, seria diminuída, mas o fato estaria de
acordo com a hipótese cogitada. JOHNSON (1960), salientou o
aumento no número de espécies de uma assembléia, pela soma
das espécies transportadas .

A deterÍÉnação dle certos parâmetros ambíentais co
mO Profundidade, energia das águas, proxirnidade da costa e
salinidade, é impossÍvel se não for considerada a presençade
formas transportadas nesta assembléía porque os . r:esultados
fornecidos pelos dlferentes critérios são contraditórios. Nes
ta sJ-tuação, enquanto a litoJ-ogia, os espécimes de Anphistegírn,
as testas fragmentadas e desgasÈad.as, sugerem um ambiente de
energia elevada, os ornamentos bem preservados, as testas de
paredes muito delgadas e não preenchidas de sedimentos, mas
preservadas inteiras e a freqllência das formas Índices para
maiores profun¿lidades, sugerem condÍções de menor energía.
O encontro de evidências não coerentes em uma mes
ma assemblêla, para condições ambientais opostas d.e urn mesmo
parârnetro, indica a ocorrência de tanatocenose.
o paleoarìbiente do sítÍo de deposição deste ínter
valo deveria ser marinho de mar aberto e relativamente afas
tado da costa, devído a presença de formas planctônícas e
ausência de espêcies porcelânicas e arená.ceas. A presençade
espéc1nes de Ammonia e Amphistegína jã foi discutida. A sa
linldade seria normal pelas mesmas evidências acima.

-97A profundidade é difÍcil de ser estímada, contudo
estaria próxima do limíte mãximo suportado pelos gêneros con
siherados transportados t,¡¡'.åe o'aslna 15 I - A relação encon
trada para planctônieos/bentônicos, comparada com algiuns dos
resuLtados de PETRI þtíde pâoína L9\ indica uma profundi.{a
de de 55 a 59 m, e, de acordo com GRIMSDÄIJE & IßRHO\ZEN (¿id¿
pãgina 20 ) pode ser estimada atê 70 m. Adotando as mesma
classifícação de eANDy (!964,ín PETRI, 1972, p. 6I) para os
subambÍentes bentônicos marinhos, os sedimentos deste inter
valo teriam sído depositados próximo ao ínÍcío da plataforma
central (em torno de 45 m).
Ê provãvel que a tenperatura existente durante a
referida deposição, fosse inferior a da maior parte das amos
tras subseqllentes e similar a dos testemunhos t4 e 1.. As es
pessuras das paredes das testas consideradas não transporta
das e a porcentagem de carbonato de cá1cÍo na amostra, seg
vem de evidências para esta suposição. Como regra a tempera
tura das âguas tende a diminuir com a profundidade, sendo pro
vãve 1 a coexistência das suposições citadas.
Testemunho 16

A presença de testas avermelhadas, pequena abundâg
cia relativa de espéciÍ€s e outros, índica que o paleoar¡loien
te de deposição ilesie testemunho foi bem diferente do da anos

tra anterior.
caracterÍsticas desta assembléia conferem com
os aspectos citados por WALTER (L964,in PETRI 1972, p. 61)pg
ra as associações residuais, que são: seleção do tamanho das
testast cor das testas diferente da que ocorre nas demai s as
Duas

seÍibléias.
PETRI (1973, p. 41) conceituou fáunu1a residual co
mo assocíações mais antigas de organismos que teriam permane
cLdo no sÍtio de deposição por tempo relativamerlte grande, não

tendo sldo soterradas ou se foram, terlam posteriormente si
do descobertas pela erosão.

-98Por outro lado, como d.emonstraram as Fignrras 14 e
15, houve deslocamento do tamanho mÍnimo ¿las testas de ELphi
diun pËrra um menor valor. Tal fato não é explícado pelo æn
ceito de fáunula residual- e sim por condições ambientais deå
favoráveis que teriam afetado o metabolismc destes rnicroorga
nismos durante seus ciclos vitais. Neste caso, esta redução,
bem como a pequena abundância relativa de espécimes e reduzi
da dlversidade especifica seriam o resultado de tais
condi
ções.
O balxo teor de carbonato de cálcio da amostra. pos
sLvelment.e apenas do tipo detrÍtico, evidencia que a comunída
de total de organismos sería reduzida d.a mesma maneira que a

assembléia dos foraminÍferos.

a fração areia tivesse dominado sobre as dg
maLs, ela era muito fina e a amostra parecia ser r.¡m silte ag
giloso bem selecÍonado sugerindo um ambiente de deposição de
águas calmas. Também ocorria na amostra, em quantidade sigmi
ficativa, o mineral biotlta com coloração original. Sabé-se
que esta mica ê facilmente al_terada pelo intemperismo. Estru
turas de deslizamento foram comuns neste intervalo (Tabela 6).
Logo a litologia sugere um anbiente de baixa energia com pos
sfvel redução de oxigênio. Isto seria o suficÍente para toå
nar o anblente impróprio à vida de muitos organismos e afetar
o cres.clmento dos demais.
Embora

Foi referido anterÍormente, que PETRI (1921) cons
trulu curvas de sobrevivêncía para diferentes populações de
Ammonia inclusive para as Ítesmas formas estudadas no presen
te trabalho. Para suas construções o referído autor usou quan
tldade sernelhantes de indÍvÍduos por arnostra e por tal motivo
deixou de incluir as testas desta amostra. A curva que se ob
teve com taÍs formas foi si¡nilar as de populações de mangues,
obtidas por PETRI . Aquele autor encontrou o nesno padrão de
curva para as amostras de mangues, mesmo quando comp arou anos
tras afastadas geografÍcaaente. Suas caracterÍsticas foram:
pequena dj.spersão e pegueno número de classes de tamanhos r fer
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das curvas sugerindo ambÍente hostil. Também o diâ¡netro
médio das testas, foi menor do que os das demais anþstras de

ma

outros ambientes.
As curvas de sobrevivência para as populações de
ELphidiun e Eponides apresentaram as ¡nesmas caracterÍsticas
da de Anmonia (rigura 17).
Todas as evidências sugerem que o ambÍente afetou
lgualmente todos os espécimes. O fator limitante atuou em

nÍvel de cornunidade .
Em

ambiêntes ¿le mangues seria de se esperar

a pre

sença de fôrÍ¡as tolerantes à variações de saJ_inidade, espg
clalmente os foraminÍ feros arenãceos. Restos de vegetais tåm
bém poderiam ocorrer. Estas formas não foram encontradas.

Pelo exposto, observa-se que duas hipóteses foram
cogitadas para a reconstituição deste paleoambiente. A pr!
meira baseou-se nas alterações da assembléia na fase pós-deposicional e a segunda, em alterações na fase de ileposição
dos seilimentos e concomitante com os ciclos vitais dos orgq
nismos fossilizados. Hã maior número ile evidências a favor
da segunda hipótese, inclusive os deslizes servem d.e evidên
cia a seu favor (Tabela VTI).
O importante é constatar as d.iferenças
paleoambiente e o do testemunho ant.erior.

entre este

Testemunho 15

As caracterÍsticas desta amostra são facilmente en
tenilidas se for considerada a sua posição contÍgua a
ante
rior e o paleoamblênte inferido para aquela.
Se aínda forem consideradas

as condições de deposí
ção das amostras anteriores, a partir do testemunho lSrpode-se reconstituir u¡na flutuação completa do nÍvel- das âgruas
oceâni cas

.

Este ciclo iniciou-se com arnbiente continental (Tes
têmunhos 2!, L9 e 18), passou á anbiente tipicamente marinho

-100(Testemunho 17) , regrediu a condi.ções de subañbiente æstei-ro
(Testemunho 16) e finalmente reestabeleceram-se as condições
contlnentais (Testemunho 15) (Tabela xxII).

Logo os quatro foranrinÍferos encontrados nesta arTDS
tra pod.em tanto representar uma contaminação durante o prg
cesso de amostragem como um subambiente de praia ou cordões
litorâneos, ond,e algumas testas podem ser jogadas, pero ernbg
te das ondas. A ausência de carbonato de cãlcío na amostra,
concorda com a situação proposta.
Testemunho L4

o paleoambiente desta amostra seria marinho de mar
aberto e relativamente afastado da costa. As águas seriam
J.frnpidas e calmas. A salÍnidade normar. A sedimentação leg
ta. A temperatura pouco elevada. A profundidade em torno
de 30 metros. o subambiente correspondente é o de platafor
ma continental interna.
As evldências para as afirmaçóes acima são:
Freqtlência de formas planctônicas indicando ãgruas
lfnpldas, sallnidade normal, pequena influência contj_nental

e lÍvre comunÍcação

o oceanoi
Abundância relativa de espécÍmes e diversid,ade es
pecfflca elevadas, sugerÍndo estabílidade ambientar e maturi
dade ecorögica da comunidade. condições estas, apenas encon
trad.as longe d.a costa e onde ocorrem condições favorávefs ä
prollferação e desenvolvimento dos organismos;
A abundância rerativa de espécimes ¡ ã litologia,
o pequeno grau de fragmentação das testasrnão obstant,e pog
sulrem paredes delgadas e a ausência de formas desgastadas,
pressupõem cond.j.ções de renta sedimentação e baixo grau de
energla das ãguas. Estas condlções teriam contribuÍdo para
a establlldade ambiental e maturidade ecológica acima referL
com

das;

A espessura das paredes das testas e baixo
teor
de carbonato de cálcio na amostra, sugerem condições de tem
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peratura não elevada e/ou
caLcärios ;

um pH não

favorável a deposição

de

A ausência de espécies arenosas, evidencÍa cond!
ções de salinidade normal e sÍtio de deposição afastado da
costa i

A lLtologia (caráter do fundo) e baixa energj.a tg
ria lnibldo o desenvolvimento de soritÍdeos e do gênero Anphís
tena, vísto que estes taæa são tÍpicos de ambientes de rec!
fes, onde estão se depositando calcários e onde a energia das
águas ê eLevada.
Não foram detectadas formas transport.adas nesta aq
sembléia. Não houve incoerência entre os resurtados como as
dlscutidas para o testemunho 12. Em todas as populações as
formas pequenas predorninaram sobre as grandes. O número de
testas desgast.adas foÍ insignifÍcante. As testas ._ quebradas

foram mais freqllentes na população de Amnonia porêmrestes es
péc1¡reb possuiam portes maiores do que os demais índivlduos
da amostra, sendo por Ísso nais favoráveis ã fragrmentação. rs
tes resultados não bastam para que se, possa considerar esta
assocfação como una aasembLéia de oida (comunidade natural)
porêm são 1Írportantes para as inferências da profundidade.
Se os espêcimes de Amnonia são indÍgenos na assem
conslderando que esËe foi o ta,æum dominante entre

blé1a, e
os fora¡nÍnfferos. a profundidade não deve ter sido superíor a
40 m. loíde pâgtna L5 ). Este resultado está dentro dos 1!
nltes da profundidade indícada pela relação planctônlcosTben
tônicos (de zero a 70 m).
Comparando as caracterÍsticas da população de Arønoníd
desta aÍpstra, com as de outras amostras, verifica-se q\ie e!
bora terùa sido o taæum dominante, a ornamentação u¡nbilical

das testas foi pouco desenvolvida e o intervalo de variação
dos tamanhos não foi dos maiores. Isto sugere um afastamento
reLaiivo das condições õtimas para a população.
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Tanto as evidências biológicas quanto as fÍsicas
lndlcam para o ambiente de deposição deste intervalo
condi
ções de águas bem mais rasas do gue o anterior. As justirf
catlvas para essa afirmação são: elevada freqüêncí a ae ønnonf,a;
doninância faunÍstica muíto pronunciada; formas indicadoras
de maiores profundidades, muíto rarasi decréscímo na diversi
dade especffica; presença de Miliolidae e TextularÍidae.
Es
tas mesmas evidêncías sugerem um arnbiente próximo da costa.
A extrema rarídade das espêcies planctônicas serve
de evidêncla para condições de águas turvas e proximidade
da costa.
A presença de umbo bem destacado e proêminente em
87188 das testas de Amnonia e a ampla dispersão da curva
de
sobrevlvêncla obtida a partl.r destas mesnas testas ( PETRï,
I97L, p. 570) r bem co¡.o os grandes portes, desenvolvimento
dos o.rnament€s e relativa dj.versidade especffica dos mi1iolÍ
deos, são caracterÍsticas que revelam condlções favorávet s á
sobrevlvêncÍa dos índivfduos destes doLs tasa ( Vide página
25) e tfpicas de populações de a¡irblente rnarinho. como a
freqllência de formas arenosas fof pequena e na assembléia tan
bérn ocorreram espécimes de soritidae e do gênero anphistegíia
é prováveJ. que a salinidade fosse a normal ou próxlma de1a.
A temperatura das ãguas. seria elevada e maÍor do
que a da amostra anterior. Não foi possível saber se a tem
peratura da amostra anterior seria uma função da profundida
de e massas de águas locaÍs ou se aquele tempo representou
uma êpoca de condições frias generalizadas. ConÈudo, se vg
rlfica que este parâmetro variou num íntervalo pequeno de
teq>o já que este testemunho é contÍguo ao anterior.
A espessura das paredes das testas, e a presença
de Soritidae e Anphistegina serviram de evidências para a

tenpêratura inferíila.
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Nas supostas condições seria esperada uma freqüên
cla ponderãvel d.e testas fragimentadas devído a energia das
ãguas. Tal não ocorreu. A espessura d.a parede das testas
deve ter oposto resistência ã fragmentação. As águas devg
rlam ser densas devido ao material em suspensão e dissolução.
Esta condlção assocÍada ao nÍvel de energia ambiental, e:<pll

ca a freqtlência das testas desgastad.as.
A comparação da dominância faunÍstica e demais in
tegrantes desta assembléia com as associações descrj.tas por
PETRI (1973, v. 1) revela grande semelhança entre esta e a
"associação Anmonía eatesbyana ou fV", daquele autor.
As caracterÍsticas apontadas por pETRI para a cita
d,a assoclação são:
Dominância faunÍstica de Ammonía;
Presença da famÍlia Miliolidae como segundo taæum
em ordem de lrçortância;
ocorrêncla do gênero CríbroeLphídiun com freqüên
cia slmllar ou menor que a dos millolÍdeosi
Ausência ou reduzida freqtlência de BrizaLina striatula
(Cushnan) e lfonioneLLa atLantíea Cushman.
Embora as

diferenças de idades entre as duas

assem

blêlas (Mloceno rnferior e Recente) comparadas, as porcenta
gens encontradas na de caraveras (Flgura 28) revelam as cltg
das slnllaridades. Nesta a espécie B.stniatuLa não foi
contrada e /I. atLantiea muito rara.

en

(op.clt.) assoclou este subambiente ao de
bafas, golfos e estuários onde chegam rfos e com comunlcação
restrlta com o mar, representand.o um subambiente de transi
ção. A acentuada lnfluência do contlnente se rnanlfesta não
PETRI

sõ pela turhldez d,a ã.gua, mas também, prlnclpalmente, por va
riações bruscas da sallnfdade.

a varla
ção da sallnidade. InfeLlzmente, não se possui dados para
outros organlsmos para verfficar a lnf1uência da ägua doce
Não se encontrou evldênclas nftid,as para
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neste paleoaîibiente. Referências sobre as diatomáceas ile
ãguas doces seriam extremamente valiosas. Na realidade,
es
tds algas podem ser transportadas até locais essencialmente
rnarinhos, rn.rs suas abundãncias relat.ivas nos sedimentos ser
viria de critêrio auxí1iar para a situação referida,co*o Ã
reu com os estudos da região do delta do Rio Doce ( PETRI
,
1973)

.

Testemunho 12

diferença muito significativa foi encontra
da entre esta amostra e a anterior. Muita semelhança deve
ter exlstido entre os doÍs paleoambíentes.
A amostra não fol processada em laboratórlo, porêm,
macroscopicanEnte, era tambérn semelhante a do testemunho 13.
Os resultados obtÍdos sugerem um paleoambiente de
águas bem rasas, turvas, relatlvamente densas, agitadas e
quentes. Sallnidade próxÍma a normal. SÍtlo de deposíção
locallzado próxino da costa. provavelmente, subambiente de
Nenhuma

ntares

tra

costelros. As evLdências já forarn dLscut,idas na

amos

13.

Testemunho 1I

três informações foram obtídas para esta
amostra: litologia; presença de foraminÍferos de preservação
Apenas

precária; poslção intermediária deste testemunho entre outrcs
cujos paleoambientes podem ser mais claramente defínidos.
A litologia (arenito grosselro mal selecfonado) su
gere condlções de elevada energJ_a e râpida deposição.
É provãveI que a comunldade blológica não tenha si
dlo tão reduzÍda porque a fração de carbonato de cálcio foi
relatlvarpnte elevada nesta amostra (53S). Isto fol coq)rg
vado para os foramlnÍferos. EIes for am comuns tendo suas
preservações prejudicado a anâILse da composição da
assem

bIé1a que constÍtuiram.
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Esta amostra caracterizou-se por conter muita madei
ra carbonizada' aPenas onze testas de foraminÍferos calcários,
sedlmentos muito rinae ^- nirita e nraticamente sem car_
bonato de cãlcio.
As evidências perm'item a suposição de uma deposição
em ambiente de águas mixohalinas com pequena circulação.
o
pouco acesso de oxigênio seria responsãvel pelas caracterÍst!
cas redutoras dos sedimentos. os foraminÍferos poderiam ter
sldo transportados por correntes fortes de marés ou por tem
pestades ou ainda ocorrerem devido a uma contamÍnação posterior da amostra.

o subambiente parece ter sid.o o de lagunas costei
ras ou locais pantanosos.
As condições ambientais d.esta amostra foram simila
res as de diversas amostras provenientes da Bacia de Marajó
(PETRI, 1954) e do afloramento Baunilha Grande, pertencente a
Formação Pírabas (PETRI, L}ST).

certas condições ambientais são melhor entendidas
através da reconstituição d.a seql!ência dos paleoambientes.
A partir do paleoambiente do testemunho 15 ao l0 no
va flutuação oceânj-ca pode ser reconstituida dentro dos li*!
tes dos intervalos amostrados. Fase transgressiva do testemu
nho 15 ao 14. Fase regressiva do testemunho 14 ao 10 (Tabela

xxIr).

Entre os testemunhos L4 e 13 (contíguos) houve uma
descontinuidade de condições entre os paleoambientes. se ela
foi provocad,a por alguma alteração tectônica rãpida ou pero
progresso da fase regressÍva ao longo dos doze metros de sed!
¡nentos dos dois testemunhos, não pode ser verificado
apenas
com as i-nformações que se possui.
Testemunho

9

Todas as informações obtidas permitem a

concepçã-o
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deste paleoambiente com maior precisão do que a maioria dos
demais.
O paleoambiente

seria marinho de mar aberto e rela
tivamente afastado da costa. As ãguas seriam quentes e tÍm
pj.das, mas vj.scosas. A saLinidade normal. A sedimentação
rãpida. A profundidade em torno de 40 m, O subâ¡nbiente de
plataforma continental interna.
As evidências para as afirmações acima, são:
Freqllência de formas planctônicas sugerindo águas
lÍmpidas, salinÍdade nornal, pequena ou ausência de influê!

cia conti-nental e l_ivre comunicação

o oceanoi
Ausência de espécies arenosas, d.e milíolÍdeos
baixa freqllência de Ammonia servÍndo de evidências para
sallnida¿ie normal

com

e

a

;

Presença de ELphidium c,omo taæum dominante e com
freqtlência muito baixa. Na Fígura 34, a representação foi
felta ao nÍvel de gênero e três espécies foram representad.as
juntas. Esta caracterÍstica é esperada em locais um tanto

afastados da costa;
A temperatura é sugerida pela espessura d.as parg
des das testas. O ambiente deveria ser al-tamente favorâvel
ã iteposíção de calcário, ex¡rlicando assim, as formações des
te material que ocorrerarn aderidas nas superfÍcies das teg
tas. A densidade da água deveria ter sido elevada, devido a
presença de Íons em dissolução e em vias de precipitação. Es
ta condição poderia ter sido fator limitante para certas es
pécies, esperadas neste paLeoarnbiente, como Amphistegina e
soritÍdeos t
A energia ambiental possivelmente tenha sido muito
baixa, tendo em vista o sel-ecionamento da amostra, seu teor
em areia (11868) e o grau de fragmentação das testas revela
do na Figura 35. Esta hipótese, parece viáve1 se seus resul
tados forem confrontados com os do testemunho 2. Esta condi
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ção associada a viscosidade da água explicaria a ausêncÍa dos
doís tata acima citados;

A pequena abundãncia relat.iva de espécÍmes ê expli
cada pelas condições de rãpida d.eposição;
pelas rResmas razões discutidas para o testemunho 14
a profundidade foi estimada em torno de 40 metros.
A anãlise da população de Ammonia é importante a
nedlda que contribui para elucÍdar as condições de outros pg
leoanbientes. Suas caracterÍsticas nesta âmostra foram: fre,.
qllêncta reduzida (7,742); redução no íntervalo de variação.dos
tamanhos em relação as amostras I7 , :-3, !2, 3 e 2 e igual
a
do testemunho 14; ornamentação umbilical pouco d.esenvolvida e
,eln 3qeqas 3..J , !-t das testas da popuLação.
Conparando as curvas de sobrevivência destas popula
ções (PETRI , l-g7l-, p. 569-570), observa-se uma ignraldade en
tre a deste intervalo e a do testemunho 14, anbos depositados
a urna profundidade semelhante.
Como

a do testemunho 14, esta população d.eve repre

sentar condições afastadas do ótÍmo da espécie.
Testemunhos 8 e 7
A J_itologia indÍcada por PEFEIRA (1923) como calcã
rios. constitui a única informação que se possui para estes
lntervalos (Figura 2).

entre

Os paleoambíentes poderiam
os dos testemunhos 9 e 6.
Testemunho

ter siilo intermediários

6

Neste paleoambiente as águas seriam muito rasasrag!
tadas, turvas e quentes. A deposição teria ocorrido em lo
ca1 próximo a margem continental . A salinidade poderia ter
apresentado pequenas variações. A sedimentação relativamente
rãpida.
As evidências para ãgn:as rasas são: pequena abundân
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cia relativa de espécimes; reduzida diversidade especÍfica;

dominância faunÍstica de 38*; Ammonia corrro taæa dominante;
Ínatces de ãguas moderadamente profundas ausentesi Índices
de águas rasas com uma freqllência de 95?; espêcies planctônl
cas muL to raras.

nÍvel de energia ajnbiental seria e levailo. As evi
dências são: litologia (arenit.o médÍo, rnal selecionado); fre
qüência das testas desgasËadas (96t); grau de fragimentação
O

de muitos espécimes, considerando que estes possuiam paredes
esPessas.

A raridade das esp6cies pJ-anctônicas
turvas e proximidade da costa.

indica

äguas

as águas seríam quentes devido a espessura da pare
de das testas.
A abundância relativa de espécimes e lítologia
gerem condições de rápida deposição.

A salinidade poderia ter sído varíável devido
seguintes caracterÍsticas da assembléia: caracterÍsticas
população

de

su

as
da

caracterÍsticas dos rniliolÍdeos (redu
zlda diversidade especÍfica, formas menores e menos ornamen
tadas que as do testernunho 13). Entretanto, não ocorrer€lm
espécles arenåceas e infelizmente não se possul- informações
Ammonia,

guanto a presença ou não de diatomáceas de águas doces.
condições de águas rasas, agitadas e quentes os
foraminfferos da famÍl1a Soritidae e gênero Amphistegína d.e
verlam ocorrer. As variações ila salinidade e turbidez das
ãgTuas seriam fatores limitantes, justificando suas ausências
e servindo de evidência adicional para as condições inferidas.
Em

A população de Annonia caracterizou-se pela redu
ção na dispersão dos tamanhos (Figura 16). ornamentação umbi
lícal pouco desenvolvida. Houve um des locamento do menor
d1âmetro nedldo para um valor mais baixo. As populações de
ELphidium também apresentaram uma redução no intervalo de
varlação dos tamanhos (Fignrras 14 e 15). As referidas redu
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ções seriam provocadas por condições ambientais rerat.ivamen
te pouco favoråveis, porém, não tão desfavoráveis quanto as
de mangues .
Novamente a composição desta asse¡nbléia foi idênti
ca a d.a"associação Ammonía catesbyana,, (pETRf, Lg73). As es
pécies ByizaLina sttiatuLa (Cushman) e llon.ioneLla atLanti
cø Cushman, não ocorreram na assemblêía @id.e página 103) .

relação as condições ambientais, esta amostra
apresentou maior semelhança com as condíções inilicadas por
PETRI (op.cit.) do que a assernblêia do testemunho 13, confor
me as discussões apresentadas para a saLinidade. Logo o sub
aÍibiente desta amostra podería ser misto ou de transição ou,
pelo menos, muito próximo de1e.
Em

Testemunho

5

Considerando que os miliolÍdeos constituíram os fo
raninfferos d.ominantes nesta amostra, gue a abundância rela
tiva de espécimes foÍ nuito pequena e que esta amostra não
foi processada em labo¡atório, ê difÍci1 reconstituir
este
paleoambiente.
Das seis espécies de Miliolidae encontradas, apenas QuinqueLoeuLina Lamark'iana d'Orbigny foi freqüente. As
demais foram muito raras.

A posição intermedÍária deste testemunho, entre um
paleoambiente representando umprovável subambiente nlisto
( testemunho 6) e u¡n outro depositado em condições
continen
tals (testemunho 4), constitui a principal informação para

esta amostra.
Eíìbora KRÀSHNINNTKOV (página ]-:.) houvesse postg
lado a preilon-inâncÍa da famÍlia Miliolidae em condições de
ãguas calmas, e lenta sedimentação, e esta assert.iva fosse

dos critêrios ecolôgicos usad.os no presente trabalho, não
se constatou sua va1ídade para as amostras onde o taæLûn ocor
reu. Para as amostras 13, 12 e 6, as condições foram j_nferi
um
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ilas como de ãguas rasas, agitadas e a sed.imentação rãpida, em
bora a presença de miliolÍdeos naquelas assembléias. Na ag
sembléia d.o testemunho 14, depositada sob condições de águas

rasas, calmas e lenta sedimentação, ne nhum representante d"s
te grupo foí encontrado. sabe-se que a salinidade não ê o fa
tor Límitante para estes foraminÍferos e o mesmo ocorre com
a teÍperatura de acordo com os resulËados de BOTTOVSKOY (1954,
p. 106) para a fauna de águas frias do colfo São Jorge.
por outro 1ado, pETRf (1973) verificou não apenas
a
presença mas o desenvolvimento exuberante dos núliotÍdeos
so
bre fundos calcârios,na área de recifes algaís. Os resulta
dos deste autor estão mais próximos com os obtidos para os tes
temrrnhos 13, 12 e 6 do que as condições indicailas por
KRASHNTNNTKOV.

Consíderando que a litologia desta amostra, macros
copicanænte foi símilar a do testemunho anterior (arenito) e
as considerações realizadas para os mitjolÍdeos é víãve1 afir
mar que as condições de deposição desta amostra tenham siilo
as seg'uintes: ãguas rasas, agitadaê e rápida deposíção d.os se

dimentos. A salinidade poderia ter sido variãvel
Testemunho

.

4

Este testemunho foi depositado em anbiente não mari
nho. Nenhuma evidência de vída foi nele encontrad.a.

esta amostra nova fLutuação das águas oceâni
cas, a terceira d.elas, pode ser reconstituÍda. Sua validade
ê real se não houve interrupção do ciclo no intervalo para o
qual não se possui maiores informações (Testemunhos g e 7).
A fase transgressiva teria ocorrido do teste¡m¡nho
10 ao 9 e deste ao 4, a fase regressíva (Tabela XXII).
O maior registro da seg'unda fase possibilítou
que
os ambientes de transição (testemunhos 6 e 5) fossem detecta
Com

dos.
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3

pelo confronto entre os resultados desta amostra
com os dos testemunhos 13, L2 e 6, constatou-se muita seme
lhança entre eIes, consl-derando taj-s resultados conro varian
do dentro de lirnites amplos.
.

Todas as evidências indicaram condições de ambien
te costeiro, de águas bem rasas, quentes, turvas e agitadas.

Fato singular nesta assembréia foi o elevado t.ra
nho atj.ngido por espécimes da população de Ammonía, tendo si
do o maior verificado entre todas as amostras de caraveras.
Acompanhando os portes atingidos, houve grande desenvorvimen
to da ornamentação umbilical em 66r72 das testas. A freq{lên
cla dos espécimes foi de apenas r6,Lzz. A curva de sobrevi
vência desta população caracterizou-se por ampra d.ispersão
(PETRI , 1973, p. 569) .
Apricando as citações de TODD e BRONNTI'IANN e
de
closs þíde pãgina 2sl para o carãter ornamentação urnbili
cal, se deduz que a sarinidade tivesse sido normal.
um

ser vlvo reage ao meio

como uma

unidade. os

de

senvorvimentos do tamanho dos espéclmes e ornamentação umb!
llcaL constituem uma só resposta ao ambiente favorãvel ã vi
da destes espêclmes.

Estes resultados demonstram o valor d,os estudos in
tegrados. o cãIculo Ísolado da abundância relativa dos espê
clmes, não revelari.a fatos como os acima citados. Também o
simples cálcuIo da freqllência d.as testas com umbo, possui me
nor lmportâncía que a obsewação d.o desenvorvimento totar da
ornamentação

umbilical.

Apenas com os resultados da curva de sobrevivência,

PETRI (op.clt. ) suspeitou que talvez este tivesse sido o tem
po em que as cond.ições ambientais foram as mais favoräveis
ao desenvolvimento de Ammonía. constatou-se não apenas a va

lidade da referida afirmação,

uÈllizad,o.

mas tambêm

o valor do

mêtodo
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Testemunho

2

.
tra

A Figura 12, demonstrou um agrupamento desta amos
com a de número 9. Os se$tintes crltêrÍos foram
os res
ponsãvels pela semelhança entre arnbas: abundância
¡elattv]
de espéclmes; diversidade especÍfica; g de carbonato de
cát
clo; t de é11te e argila; E de areia.
O grau de fragmentação das testasi a presença de
paredes ásperas e com formações calcárias nelas aderidas;
a
espessura da parede das testas, também revelaram_se extrema

¡nente semelhantes

.

Certamente estas semelhanças foram basicamente de
termlnadas por condições de äguas quentes refletlda ern condf

ções favorãve1s ã precipitação de calcários.
O paraleJ_ismo

realizado para os demais -critêrios.
Feihþre..i:f ndicaram condições de ãguas mais rasas,
mais turvas,
nals agltadas e sftio de deposlção ¡naÍs próxirno da costa pa
ra eate testemunho. porém o aÍìbiente desta anostra, conro d,a
queJ.a, deve ter sido narLnho com a salínidade normal.
O
"uÞ
amblente provavelmente tenha sldo o de plataforma continen
tal lnterna a uma profundidade em torno de 20 m.
para alguns dos resultados, ás condições
foram sL
mflares as de reclfes, porém, a faLta de informações mafs
precisas para os demals organismos da comunidade impediu a
conprovação desta hip6tese.
Em sfntese, .as princj.paLs. caracterfstlcas
desta
amostra foram: raridade das espécies planctônlcas; freqllên
cla elevada de soritfdeos; rniliolÍdeos presentes e diversiff
cados.; população d.e Anmonia com caracterÍstfcas próxtmas as
deEcrltas para o testemunho 3; elevada freqüênc1a dos fora
mlnfferoE lndlcadores de águas rasasi litologla (silte
"rgf
loso ma1 selecionado) .
à,s espêcfes d,e ELphídiun
rnLnaram nesta amostra e como já foi

dçs portes e

e

Cyibyo

eLphid.íun predo

cLtado, atingiram gr.;
uma maior diversldade especÍfica do quå nas de.
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mals amostras. Espécimes da famÍlia Soritidae, al_ém de abun
dantes possuiam grandes portes. Estes não foram representa
dos no diagrama circular por não ter sido possÍvel retirá-los da matriz.
Testemunho

1

Diferenças foram notadas entre esta amostra e a an
terlor, como: maior abundância relativa de espécirnes; maior
dLversidade especÍfica; aumento na freqtlência dos miliolÍ
deos com aumento também na diversidade (2I espécies) , decrés
cl¡rþ na freqtlência de Elphidiidae; ausência da faaÍIia Sorl"
tidaet reétução geral dos tamanhos dos espêcimes; redução na
espessura das paredes das testas (predomÍnio das testas trar¡s
parentes); redução na freqtlência das testas d.e Ammonia com
u¡nbo; nftida diferença nas curvas de sobrevivência de popula
ções de Ammonia dos dois testemunhos (PETRI , 1971, p. 568);
grande redução no teor de carbonato de cálcio dos sedimentos.
As semelhanças entre as d.uas amostras. foram: formas
arenosas ausenÈest formas planctônicas raras; espêcimes de
Elphtdlildae como formas domÍnantes na assembléia¡ freqtlência
de Annonia reduzida.
Do paralelismo realizado, concluÍ-se que o ambien
continuado como marinho raso e não muito afastado

te teria
da costa. As águas deste

testemunho poderiam ser ¡na:å s turvas, deduzido pela ausência de Sorítidae e do predomÍnÍo da

fração de silte e argila nos sedimentos. A temperatura se
ria menor alnda devido a ausência de Soritidae e também cog
siderando a espessura da parede das testas. A energia ambíental bem menor e neste caso, a litologia, a Þreservação do
matêrial, a abundância de espécimes, a redução no número de
ELphídiun, ausência de Soritidae e aumento dos miliolÍdeos
servem de.evidências. A diversidade dos mitiolÍdeos somente
poderia ser atingida em condições de salinidade normal em
bora a raridade das formas planctônicas nesta asseñbLêia. A
ausêncLa de Textulariidae e pequena quantidade de espécimes

-1r4de Ammonia, tambêm sugerem o

mesmo.

caráter nais diferencíado nesta assenbléia foí o
da redução no tamanho dos espécimes. Situação oposta ocor
reu nas Cuas amostras anteriores, e secundaríamente na amos

,

tra

O

13.

Esta caracterÍstica não teria sido provocada por
uma competição acentuada (tsíd.e. pãgina 23) porque esta ocorre
ao nfvel .de populações e não afetaria a comuniilade inteira
corþ fol constatado. também neste caso, seriam ocupados os
niehas reaie e este como regira, tem posição central nos ni
ehoe poteneíais e não deslocadas para situações extremasrco
mo

foi o caso.

A explicação maís p3-ausÍvel ê fornecida pela ausên
cLa de nutrientes no meio @ide pâglna 22). É possÍvel que
durante a deposição deste intervalo jã se fizesse sentÍr as
varlações cllmãticas que ocorreram durante o Pleistoceno Êcar
retando alterações especialmente na temperatura. Estas varia
ções poderfam ter afetado as cadeias tr6ficas, reduzinilo os
produtores e os allmentos dlsponíve.ls ao mesmo temÞo que ba!
xas te[peraturas diminuiriam o rf trno netabólÍco e crescime!
to dos espéclmes .

partir da deposição do testemunho 4 até a sltua
ção atual do loca1 onde o poço estudado fol locado (altitu
de local 2, 03 m) , ocorreu a última f lut,uação das ági'ua s oceâ
A

nfcas, dêtectada (43 das flutuações).
Não fol possfvel precisar qual dos testemunhos, 2
ou 1, teria sido Èepositado a uma nnior profundldade. Aparen
tenente, em ambos a profundidade esteve próxima a ãO rnetros.
Infellzmente, não se possui outra amostra do intervalo lnter
mediârio entre eles.
A sftuação não deverla ter sido tão sinples, como
a resumlda na Tabela xxII, especialmente se forem lembradas
as conseqtlências das fases glacJ.ais e interglaclais do Plels
toceno, para o hernisfério su1.

J-
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6

AGRUPADA

o mêtodo de correlação de anã1Íse agrupada (,,Cluster
Anarysis") foi usado, procurando-se associar os resultados
obtldos para os diferentes paleoambíentes com a finalÍdade
de se tentar grupar as assocj.ações com maiores simÍlaridades

paleoecológicas

.

Vãrias medidas de si¡ailaridade podem ser emprega
das nesta metodología e isto está bem expllcado e exemplifi
cado em SOKÀL & SNEATH (1963), STEGEL (1965), PARKS (1966) e

LAti¡DrM (1970).

A medida de siÍLilarídade, aqui empregada, foi
o
coeflciente de correlação de SpEAR¡itAN, não paramétrico. Ele

ê calculado a partir da seguinte fóimula:
RS

ontle

= coefÍcíente de correlação
di = diferença entre os valores de postos
RS

N = nümero de dados ou número de pares de valores
xi, yi (Neste caso send.o igual a oíto).
A partÍr das amostras, cada uma apresentando oito
varlãvels, fol organizada a tabeLa LnicíaI de dados, e em se
gulda, montada a matriz ínÍcial de correlação ou matriz de
simllaridade, calculada através de todos os possÍveis pares
de amostras. Para tanto os valores das varl-ávèis Xi e yi fo
ram ordenados de acordo com os valores de postos a eles atri
bufdos. Após foram encontrados os valores
(di = xi - Yi).
A ffm de que os valores negativos de ',di', não cãn
çefassêm os positÍvos, foi calculado o "di¿" para cada caso.
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Flnalmente, calculou-se a sorna de ,'di2" (rdí2).

.

Não

foi necessário utilizar a fórmula modificada

para as sítuações ond.e ocorrem muitos casos com i.dênticos va
lores de postos. Ta1 situação não ocorreu nesta análise.
A partir da matriz inicial de correlação foi esco
thido o maior valor do coeflciente de SPEARMAN e as anostras,
a ele correspondentes, foram agrupadas.
Por reagruparnentos e reorganizações sucessivas das
amostras, foram sendo montadas as matrizes de simÍlaridacle j+
termedlãrias até ser obtida uma matriz final (2 X 2), finali
zando, então, com o reagrupamento de todas as amostras.
Os resultados da seqllência de reagrupamentos foram
usados para a construção de um dendr¡ograma, que constitui a
forma grãftca mais usada para representar estes agrupamentos
hierárquicos.
As variáveis usad.as foram bíol_õgicas e fÍsicas, es
colhldas dentro das populações do gênero Ammonia.

Inicialmente, para correlacion.a
a*o-aar." por
""
este método, utilizou-se apenas variáveis bÍológÍcas como a
ocorrência e freqllência dos di fer enLes ta.æa, a diversidade
especffica e outros. Pelos resultados obtidos era impossÍ
vel estabelecer o porque dos agrupamentos revelados nos d"g
drogranas. À1ém disso, os Índices de correlações sençre erann
balxos e sem significado estatÍstico.
Não se possuia estudos anteriores similares,
de
apllcação de análtse agrupada em paleoecologia e o fato ací
ma

referido, desÍstimulava o prosseguimento deste tipo

de

processar¡ento estatÍ sti co.

últíma tentativa, procurou-se aplicar este mé
todo utillzando não apenas variâveis biológicas mas estas as
sociadas ás flsicas e usando apenas os resultados para um
mesmo gênero, ao invés de empregar os obtidos em nÍvel de co
Numa

munldades .
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O gênero Ammoni a foi o escolhido por sua abundân
cia nas amostras e pelo número de variáveis que se po"soi.dä suas populações, considerando que se utilizou também os
resultados de PETRI (1971).
Os resultados obtidos então, deram altos Índices
de correlação e agruparnentos de amostras, que haviam sido
inferiilas como pertencentes a subambj_entes similares, corro
borando assim, com as idêias anteriormente expressas no ca

pftulo das discussões.

Desta forma, a anãlise de agrupamentos atravês dos
fndices de correlação entre as amostras, evidenciou as se
melhanças entre os paleoambientes e revelou-se como méto_
do extremamente vãLido para os estudos paleoecoJ_ógicos como
o reallzado no presente trabalho. por outro lado, ta¡nbên
reaffrmou que em pal.eoecologia o complexo ambiental pode ser

relativamente reconstLtuÍdo quando variáveis biológicas e
ffslcas forem lgualmente estudadas e associadas de forma dí
nârttca.

A tabela inicial de dados (Tabela XVIII), a
mg
triz inlcial de correlação (Tabela XIX), a tabela com a re
1ação das anostras que foram unidas (Tabela Xx) e o dendro
gra¡na da Figura 50, representam os dados e resultados da
anáIlse agrupada.
Três conjuntos de agrupamentos de a¡nostras foram
obtldos: um constituÍdo pelas amostras 12, !3, 3, 6 e L7¡
outro pelas amostras 2 e 9, e finalmente, o terceiro, pelas
¿rmostras l, 14 e 16 (Fígura 50).
Comparanilo os paleoambientes Ínferidos
agrupamentos supracitad.os, embora o pequeno número
tras, algumas considerações podem ser feitas.

a.

com os
de amos

primeiro conjunto agrupou as amostras inferi
das como de mares costeiros, depositados em condições de
ágruas bem rasas. quentes, turvas, agitadas e com salinidade
próxlma a normal . Apenas a amost.ra 17 não correspond.eu a
O
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estas condíções, porêm o gênero Ammonia foÍ considerado t¡a¡s
portado nesta assenbrêia e isto justifica sua incrusão neste
agrupamento.

b. As semelhanças entre as amostras 2 e 9 foram
primeiramente reveladas pela Figura l-2, )'a tendo sido dlscu
tidas; ( Vide pãgina 112).
c. O coeficiente de correlação que agrupou a arþs
tra 16 às amostras 1 e 14, pode ser desprezado. As cond!

ções ambientais destas duas amostras foram: profundldade en
tre 30 a 40 m, ágnras calmas e temperatura menor do que a in

ferida para os dois primeÍros
d. Houve, portanto,

agrupamentos.

comprovação do valor ecológtco
populações
das
de Ammonia para subanbientes de transição e
marinhos rasos.

ê constituÍdo por variãvels
relat.ivamente independentes e variáveis totalmente dependen
O complexo ambÍental

tes.

Os agrupamentos revelados no dendrograma serfam baslca

mente determinados pelos seguintes parâmetros ffsicoss tempe
ratura e energia das ágiuas. Estes doÍs associados a alguns

outros como profundidade e proximidade da costa, teriam cog
dicionado as demais caracterÍsticas físicas e biológlcas das
assembl-éias.
O conjunto de resultados obtidos pela análise de
agrupamentos e pelo confronto dos critérios paleoecológlcos.
se complementaram, fornecendo maior vatidade tanto aos *étg
dos empregados quanto aos paleoambientes infeiidos.

TABEI,A
MATRTZ

Variåveis

2

13
1"4

16

t7

t T.
t+tl.

t T.r.

10,94

78 19

2 ,LL
(2'l.

100,0
(7,s)

,80
(1)
L6,L2
(3)

go ,8

912

(7',l.

(2',)

72 12

28 r8
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TABET,A XIX
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TÀBEIÀ XX

fr.¡orcns DE coEFrcrENTEs DE coRRnr,açÃo
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CONSIDERAçOES FINAIS

Após a anãrise dos fundamentos utirizados
neste
trabalhor procurar-se-ã. comentar alguns dos critérios emPrg
gados co¡no método de estudo e associar os resultados
obt!
dos com os conhecimentos geolögicos anteriores para o mesnþ

locaI.

7.1

considenações sobre os

lizados

critãrios paleoecológicos uti

Três intervaros de grandeza foram encontrad.os pa
ra o número de testas em 1 cc de sedimento seco: a- menor
que I 800 espêcimes; b- de 1 900 a 3 2OO espêcJ_mes; c_ d,e

3 200 a 7 000 espéclmes.
pela comparação destes dados com os resurtad,os da
lltologla, verlflca-se as segulntes reJ.ações:
o menor intervalo da À.R.8. ocorreu em todas as
amostras onde a fração de carbonato de cãlcío fol superior
a 65t (Testemunhos 2, 3, 6, 9 e 13) ; os dois seguintes ocor
reram quando a fração de silte e argila foi superior a 55g

(Testemunhos 1 e L4, respectÍvamente) ; nas amostras
ond,e a
fração areia predom:tnou, os lntervalos d.a A.R.E. foram os
dols pri-meÍros (Testemunhos 16 e L7, respectivamente).

As diferenças da A.R.E. das amostras r e L4, podg
rlam ser e:çricadas pelas condições inferid,as para os reg
pectivos pareoambientes. Redução de nutrientes para a aîros
tra I e maior profundidade e estabilid,ade ambiental para a
14.

os resultados da A.R.E. para as amostras 16 e L7,
são pouco sfgnificativos se forem consideradas as condições

-L24:

inferidas para arubas. Alterações deposicionais ou p6s-deposi
clonais para a amost.ra 16 e assemblêia ae origem mista para
a L7.
Acredita-se que a relação A.R.E. e taxa de sedímen
tação variou em condições aproximadamente inversamente propor
clonais nas amostras onde o número de espêcimes não teria si
do alterado por algrum dos seguintes fatores: ausência de ng
ùrientes ou outras condições desfavorãveis à vída; efeíto do
transporte de formas; al.terações pós-deposicionaí s . portanto,
a A.R.E. das amostras 1, 16 e 12, não se reLaclongu q¡.req?Tgg
te com a taxa de sedimentação e a deposição dos calcãrios foi
relativamente rápida.
Estes resultados sugeriram que na fase inicial
de
anâ11se dos resultados e antes de se formar uma 1d6ía geral
das condições ambientais e de deposição, não ê conveniente as
soclar A.R.E. e taxa de sedimentação.
Indlcadores aÍibientais
de acurnular as porcentagens dos
taæa de foramlnfferos (fanflias ou gêneros) indlcado:es de uÍEr
mesma condlção ambiental e a partir deles ínferir sobre os pa
leoa¡nblentes, ainila não pode ser perfei_tamente avaliado quanto ao valor dos agrupamentos (Figuras 6 a l1).
O mêtodo empregado

alguns casos sugeriram tendências e revelaram se
melhanças e diferenças (agrupamentos para ãguas rasas, para
de¡Ésitos clásticos e para águas moderadamente profundas). pa
ra os demaisros resultados foram confusos (indicadores de
águas rasas e de rãpida sedimentação), ou muito semelhantes
(fnitices de ãguas rasas e fãctes a19al). O vaLor dos miliolÍ
deos como indices já foi discutido neste trabalho.
Em

O agrupamento formado peJ.os foraninÍferos. indicadg
res de depósiÈos clásticos, forneceram resultados não direta
ÍÊnte relaclonado com a litologia, mas dentro de l_imites â!

plos de varlações, relacíonaram-se com a energia anbiental . A
anãI1se da Flgura 10, justifica esta affrnação. Nel.a observa-
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-se que

comparando as porcentagens das amostras

2 ßzrsg)e g
(418) ¡ ürn paleoanbiente de maior energia ê sugerido para
a
primeira d,elas, não obstante, apresentarem resultados muito

próximos nas composLções de seus sedimentos (Figura 1g) e
a

um

-.
rndice
de correlação elevado (FÍgura 50). Em sÍtuações como
esta, quando outros critérios apontaram semelhanças estrei
tas entre as amostras, este método apontou as diferenças exi.g

tentes.

A incrusão das amostras 5 e 16rnos histogramas, (F!
guras 6 a 10) que havi-am apresentado uma A.R.E. muito baixa,
só serviu para confundir os resultad,os.

os agrupamentos usados nesta pesquisa, basear¿rm-se
em cltações de KRASIIENTNNTKOV que estudourespecialment,er âs
socfações de foramÍnÍferos de regiões d.a Eurãsia.

seria conveniente testar novas combÍnações de taæa

e formar agrupamentos em base no que jâ se conhece das asso
clações atuaLs ou fósseis, detectadas em rocais das provÍn
cfas blogeogrãfÍcas das lndicas ocidentals e sul-amerlcana
Atlântica. Especialmente, para a subprovlncia sul-braslre!
ra (BOLTOVSKOY, f965). d.everiam ser usados os taæa que ca
racterizaram as associações dos sr¡bambientes da regíão do
delta do Rio Doce (PETRI, 1973).
Este crÍtério poderia constituir-se num mêtodo få
cll e rãptdo de se obter uma vlsão prelimÍnar das condlções
de deposição de uma dada assernbléÍa de foraminÍferos. Acrg
dita-se que especialmente ã petnogRÁs, é importante o encon
tro de mêtodos de pesquisa, com as citadas caracterÍsticas.
DomÍnância faunÍstica(

D. F.

)

Nesta pesqulsa, este critério servlu
evldência paleoambiental adicional.

apenas

como

as freqllências da D.F. de diferentes ag
semblêfas do Mioceno (Tabela xXI) ê possível afirmar o que
comparando

segue:

A D.F. varia dentro de rimites amplos e independe'
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da lltologla;

valor da porcentagem da espêcie doÍLinante, tomado
isoladamente, não constitui Índice de profundf.dae para os

.

O

b1õtopos da plataforma continental externa.

A ecologla e estado de preservação das testas da
espécle domlnante, devem tambêm ser observad.os, neste crité
r1o.
D:lversidade especÍfica
Com

(

D. E. )

o aumento da profundidade a A.R.E. e D.E. teq

a aumentar nos biótopos da plataforma continentaÌ. Logo
a slÍq>les ordenação dos pontos da Figura 13 (relação A.R.E.
e D.E.) poderia ser o método suficLente para dispor as amos
dem

tras nurna seqllência de sÍtios de depostção de profundidades
crescentes. As profundídades inferidas apenas parclalmente
conferiram com a seqllência das amostras da referlda figura.
Analisando a D.E. das amostras onde a falrtflia t4å
llolldae (lndlcadora de águas rasas) ocorreu, verlficou-se
que as espêcies Aesbe tasun eram responsâveJ.s pelas seguln
teE porcentagens das diversidades encontradas: 33g no testernunho 1; 258 no testemunho 2¡ 75* no testemunho 5; 31 ¡5* no
testemunho 6¡ 28,52 no testemunho 13. Excluinilo estas espÉ
cies nestas amostras, a relação enÈre a A.R.E., a D.E. e as
profundidades estimadas por meio de outros critérios, tornou-

lse

s nf t1¿ta.
A D.E. relatlvamente elevada desta famflla, também
tern sido referlda por outros autores, pâra diferentes locali
dades e para condições de ágruas relativamente rasas. (FERREI
ne, 1958; ROCHA e MATEUS, L97l , p. 20). Em outros trabalhos,
resultados senelhantes são encontrados se for feito o cá1cu
lo do número de espécles de m1l1olÍdeos em relação ao númerô
total de espêcles encontradas. O resultado dos estudos de
TINOCO para Cabo Frío exemplifica esta afirmação: 39 espê
cles foram encontradas e 19 (49r7t) pertenciam a esta famÍlta.
mal

Observa-se a

partir dos dados aclma, que o

valor
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da D.E. pode ser muito alterado pel-a presença das espécies
de miHolfdeos e neste caso, não deve ser interpretado corno
uma função da estabilidade a¡nbiental, maturídade ecológica
da assembléia e por extensão, da profundJ.dade.
De acordo com LACK (L969rin ODUM, 1922) um maior&

senvolvimento evolutLvo, favorece a coexistência e a aiversf
dade, e4>llcando assim os casos de coexístência de várías es
pécies de um mesmo gênero e filogeneticamente muito reraciã
nad,as , em um dado local .

Pela conparação entre a D.E. e litologf.a de todas
as aÍþstras aqui estudadas e as descritas por pETRf (LISA.
1957 e L972) e provenfentes de diferentes locar.s do Mioceno
(Bacla de Marajó, Formação pirabas e Recôncavo Baiano), num
tôtal de 34 a¡pstras, verificou-se o seguínte:
A D.E. nas 27 a¡nostras provenlentes de calcârios
foÍ, geralmente, menor (2 a 39 espécies por amostra) do que
a encontrada nas 7 amostras provenientes de siltitos ou argi
lltos (32 a 91 espéc1es por amostra).

petrl em informações verbais, afirmou já
este fato, inclusive, nas dezenas de amostras

Doutor

ter

observado
que estudou, retiradas da região do

detta do Rio

Doce.

Tamanho dos espécines

O taÍEnho dos espécimes co¡no

foi considerado nas
FLguras 14 a 16, foi especialmente válido para as
inferên
cl-as dos paleoambientes dos testemunhos 16 e I (FaúnuLa resi

dual ou mangue e ausência de nutrientes, respectivamente ) .
També¡n foi tmportante para Índicar entre dois paleoambientes
semelhantes, qual téria srdo maLs favoráve r- ao ilesenvorvimen
to de trni dado taæun (Testemunhos 6 e 3; L2 e !3 para Amnonia
e testemunhos 2 e 9 para Ammonia e Elphi diun) r er desta forma,
revelar pequenas dÍferenças ecológícas.
O levantamento da freqllência das

tamanho foi essencial para
{lo tes temuìho L7.

três classes

de

revelar as espécies transportadas

.
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curvas de sobrevivência
.
PETRI (1971, p. 5?3) afirmou que os resultados do
estudo das varlações indívl-duaís de populações de Ammonia
haviam mostrado uma linha de pesquisa que podería ser com
Pensadora.
Apenas com os resultados das populações

de

espê

cles deste gênero, ele fez referências ãs condlções aÍibien
tais dos paleoamblentes das amostras aqui estudadas, condl
ções estas, também apontadas por outras caracterÍsticas das
amostras corno foi verificado durante a discussão dos resul
tados. Isto reafirma o valor deste critêrio para ." t..orrl

tituições dos paleoarnbientes

.

rìepresentaÇão do grau de fragrnentação
res em diagramas triangulares

dos espéci

o erç>rego desta modalidade ile representação foi
interessante pelos seguintes aspectos: possibilita
comparar o grau de fragmentação das testas PertencenÈes a dlfe
rentes populações de uma assembléla e entre populações de
dlferentes assemblêias; facllmente pode ser verificado o
grau de espalhamento dos pontos e a localização da' área de
dlstrlbuição dos pontos dentro ilo tr5-ângul-o; permite que
os resultados sejam facÍlmente confrontados com a litologlat
faclllta o relacionamento entre grau ile fragmentação e ener
gia aÍibiental.

r.2 -

Considenações geolõgicas

trabalho, asso
clados aos de outras pesquisas sobre o mesmo poço e sobre a
Bacia do Espirito Santo, especialmente, sobre as formações
Rto Doce e Caravelas, é possfvel f.azet algirrmas considera
Dos resultados obtidos no presenÈe

ções,

como

as que

seguem.

xxII' fez-se a reconstituição das prov!
veis flutuações do nÍvel das ágruas oceânícas que terlam con
Na Tabela

TABEIÀ XXII
RECONSTITUIçÃO DAS PROVÃVETS FLI}TUAçõES OCEÂNTCAS NA SEQÛENCTA DE SEDIMENTOS ESTUDADOS

Flutuação

Fase Intervalo (m)
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T

0
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_

E
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65
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1

R
T.
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T

510 474
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tu^/tu^,^/tutututu^,tu

184

9ao

4

-

l0 ao

9
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36
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19

R
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r

sgg-ssr

-

-
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37
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R
oBS:

R

-

Fase

706
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-

588

-

4]
-

14 ao

10

15 ao

14
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17ao15

21 ao
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_

?

17
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lI8
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tu^/ì"tututu

18 ao

tabL lldade
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2
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J-
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n

to
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^/tu^r't,\,¡ì,tuù\4,,tu
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tu4,/^r^,tututîJtu^,t
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I

P
(,
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dicionado a seqüência de paleoambÍentes inferidos
anterlor
mente. para o estabelecimento desta tabela, foi
,r""."=ã.,iã
admitir que teria ocorrido correspondência entre
os picos de
rnäxi¡na e mÍnima das flutuações e alguns
dos intervaLos amos
t,rados. e tanbém que os intervalos não a¡nostrados
possuirLam
condJ.ções intermediãrÍas entre as reveladas
pelos espaços
anostrados.

Tendências tectônicas, de subsidência e
de soergrui
rtento, poderíam justificar as fases de transgressões
e de re
gressões (respectivamente) , que foram inferidas.
Outras alte
rações tectônicas, na área circunvizinha ao oor:. ..;_;-":-:derlam ter contribuÍdo para a ocorrênci: ::"":::":iåll"t";iî

-i"""rir"
tuações. Ainda, alterações não tectônicas e
mais
das, co¡Ìþ o maior ou menor aporte de sedimento"
t.rrig.ro" os deslizamentos de blocos, poderiam também ter
contribufdo
para as variações paleoambientaÍs e oscilações
d.a massa de
água oceânica no local do poço estudado.
Estas alterações
Iocallzadas e atectônicas não devem ser desprezadas,
especial
¡nente. por se ter estudado apenas uma perfuração.
A maior al.teração ambiental detectada, ocorreu
en
tre os 480 aos 46g rn de profundidade no poço, correspondendJ
ao local de onde foram retirados os testemunhos
14 e 13 (con
tfgruos). As inferências paleoecológicas foram básicas
esta constatação.
";;;
De acordo com ODUM (1921, p. 203), durante
a evolu
ção das sucessões que conduzern à formação de um
de clÍmax, surgem mecanismos de autoregulação que"."""r"a.*"
perÍLitem a
comunidade blológica, conservar a estrutufa grande
e comple

xa que atenua as perturbações. do meio fÍsico. por
este motf
-;;;
vo, pressões fortes ou mudanças rápidas produzidas
ças exterÍores, poderão destruir os ecossistemas destes
";;- mecl
nlsmos protetores e tornar possÍve1 o desenvolvlmento
.rçfl
sivo de determinadas espécies, como Ammo nia no testemunho
13 (70r45s de toda a assembléia).
À conparação entre as assembléias 14 e

13

rpermite
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verificar que a prímeira, apresenta maior número de caracte
rfsticas de comunldade mals desenvolvÍda (naior maturidade
e estabilidade). Durante o desenvolvimento e evolução de
um ecossistema' o tipo de assembléia encontrado no testemu

rùo 13, deveria preceder ao encontrado no testemunho 14.por
tanto, ileve ter ocorrido uma arteração rerativamente drásti
ca que afetou o tipo de comunÍdade e impediu o curso normal
de evolução das sucessões.
ÀIém

disso, o estabelecimento de uma comunLdade

de

organisÍþs em um dado ambíente, ao nível de uma povoação
e fetlva e com as caracterÍstícas deste ambiente refletidas
na comunidade, ê un processo 1ento. Logo, a alteração deve
rla ter sido rãpida para que também houvesse tempo suficien
te à estruturação da nova comunidade que caracterfzou o tes
ternunho 13.

A tendência das ãguas t.ransgressfvas ê a de des
trulr a parte superior dos depósitos regresslvos anterLores,
reduzlndo a espessura dos sedimentos deposltados ilurante as
regressões. Embora isto, o total das espessuras dos sedl
mentos regtressivos fol superior ao total dos transgr"""t,rol.
Tal constatação lndica transgrgssões,.:rápidas e regressões
lentas e reveLa a tendência geral de soergufmento, gue condr¡
ziu o estabeleclmento das condições contlnentaís atualmente
existentes no local.

et aL. (I97Lr, a regressão má
xima na Bacia do EspÍrito Santo, que ocorreu durante o Ter
De acordo com ASMUS

c1ár1o, efetuou-se no Olfgoceno. A esta época poderJ.am per
tencer a parte da Formação Rio Doce que ocorre neste poço
no Lntervalo de 706 a 588 m, .consÍdeianito que estes sedlmen
tos não estão datados, mas que teriam siilo depositados en
tre o Eoceno Inferior e o Mioceno fnferior e que são depõsi
tos regressivos.
Na

fundidade do

primeira fase tra-nsgresslva detectada,

a

sÍtio de deposição esteve próxima a 40 m e

pro
em
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condlções essencialnìente marinhas. Este inÈervalo foi ind!
cado por PERE]RA (1973) cono pertencendo a Forrnação Rio Dg.
ce e representando ambiente transicional. Logo verJ.fica_se
que o a¡nbÍente desta rormação não foÍ continuamente transí

clonal.

Após a regressão oligocênica seguiu-se a trans_
gressão rni-ocênica, com depósitos predominantemente carboná

tlcos e com atitude sub-horlzontal, indicativa de sensÍvel
dtlmlnulção do basculamento da margem continental
(ASMUS
et aL., 1971).
A partlr do testemunho l5rtrês flutuações do n!
vel das ãguas oceânicas, foram reconstituÍdas. Seus depósl
tos foram essencialmente carbonáticos, tendo sido atrlb,,!
dos ã Formação Caravelas (ltioceno Inferior). É provável qte
estas flutuações sejam variações menores e componentes da
transgressão aclma referlda. poderia ter ocorrido não apg
nas uma, fase transgressLva única, mas pulsações menores do
nfvel das águas. A localização geográfica do poço estudado
ê favorâve1 a detectação de pequenas alterações aÍìbientais,
devido a lnstabilidade ambiental que acarreta variações síg
niflcantes nas assenbléias, dentro de intervalos relativa
rEnte pequenos .

O añbLente de deposlção do intervalo acima, não

teria sido homogeneamente marinho raso

como

indicou

PEREIRÀ

(1973) ¡nas oscilado entre subambiente de plataforma conti
nental interna, translcional e até Í¡e sÍto continental cono
Parece ter sldo no testemunho 4.
condlções de subamblente de platafonna conti
nental interna foí depositado o testemunho 1, tambén ,rãocorrespondendo a sedlmentos de praias e aluviões e a arnbieg
te de transição como indLcou PEREIRA (op.cit. ) (Figura 2).
Em

Naturalmente, não se pressupõe que os resultados
obtldos jã possam ser extrapolados para outros locais da Ba
.cla Espl.rito Santo. e mes þ que os intervalos não amostra
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dos sempre possuiram condições intermediárias entre as revg
ladas pelos espaços amostrados. Variações significantes pg
deriam ter ocorrido em íntervalos pequenos coÍþ foí detecta
do entre o testemunho 14 e 13.
As assembléias dos foraminÍferos não foram estuda
das suf lclent.ernente no aspecto sistemãtico para que se possa
datar os intervalos de idade ainda não estabelecid.a, porém,
a observação feita para a esp6cie CgeloLocuLina míoeenica
Cüshman e Ponton, foi incluÍda pela importância da espécie
como

fóss1l fnilice (PETRI, L972') .
A referida espêcie ocorTeu nos testemunhos 14

ao

9, tendo urna freqllêncLa maior nas amostras onde a profundida
de do sftio de deposição foi estimada em torno ¿le 35 m ( Tes
temunhos 14 e 9), e sendo rara nos de águas mais rasas.Es
tes resultados concorda¡n com a freqllência da espécie nas as
sembléias do Mloceno do Recôncavo Balano (PETRI, 1972, p.57),
que foram depositadas a aproximadamente 50 m de profundidade.
Posslvelmente, c'ondições mais favoráveis ao seu desenvolvi
mento ocorrem em águas rpderadamente profundas. Logo, consi
deraÈo a profundidade de deposíção do testemunho 17 (45 m)ve
riflca-se condições favoráveis a seu desenvolvimento nesta
amostfa e sua ausência não pode ser atribuida ao aÍtbiente ras
a ldade pré-Mioceno Inferior daqueles sedLmentos. Esta cons
tatação não traz novas informações sobre a ldade jã definida
ma6 reforça a validade da mesma.

Pela comparação entre os resultados aqui obtidos e
ãqueles descrLtos por PETRI (1954, 1957 e L972) para as asso
ciações de fora¡ninÍferos miocênÍcos da Bacla de Marajó, For
mação Plrabas e Recôncavo Baiano, constatou-se o que segue s
As asseribléias dos testemunhos !7, L4 e .9, Lnferi
das co¡no deposÍtadas entre 30 a 45m de profunilidade, aprg
sentaram maior semelhança com a zona BoLioina pLieateLLa
(Cushnan) descrita para o Mioceno do poço de Cururú da Bacia
Às
de Marajó, do que com as demais associações descritas.

_ 13
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caracterÍsticas responsáveis por esta semelhança são: diver
sldade especffica elevada; ocorrência de foraminÍferos planc
tônlcos;desenvolvimento dos gêner os ELphidiun, Bolíoina e Ci
bicides tanto nestas assembléias como naquela zona. As di
ferenças mais significativas são: presença de miliolÍdeosrdo
gênero TeætuLar.ía e de peneroplideos naquela associação e
ausência nestas asse¡nbléiasi presença de Amnonia apenas nes
tas .
Os demais testemunhos ielacÍonaram-se

melhor com
as zonas ELphidiun poeAanum drOrbigny var. eLongata petri
e Anph,ístegina Lessonl d'Orbigny, também descritas para o
mesnìo

poço de Cururú.

As caracterÍsticas responsäveis pelas semelhanças
são: presença de Amnonia, Anphistegína, miliolÍdeos e peng
roplfdeos, tanto nestas assernbléias conìo naquelas zonas.
As amostras provenientes da Formação Caravelas e
üicas eín calcãrio são as que apresentam maior semelhança com
as fâc1es da Formação plrabas. euanto as caracterfsticas das
assoclações de foraminfferos comuns a ambas as formações es
tudadas, destacarçse a presença de Ammonía, nrilíolÍdeos, so
fritfdeos, Anphís.gegina, ELphidlun. Os testemunh os J'3, L2, 6
e 3 apresentam maior semelhança com as assocíações de foraml
nfferos plioveníentes cla FácLes canecos.

A sernelhança entre as assemblêías estudadas e as
associações de foraminÍferos descritas para o Mioceno do Rg
côncavo Bal.ano (PETRI , Ig72), somente poileria ser estimada
se todos os foraminiferos ëlestas assemblêias estÍvessem iden
tíflcados. Aparentemente, a relação é pequena. especialmen
te, quanto a freqllência d.os mesmos tata.,

7.3 -

Sugestões

virtude de ainda não estarem datados os sedÍmen
tos correspondentes aos testemunhos 12 e 1, nos quais, os fo
Em
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ramlnfferos foram abundantes, seria conveniente
estudã-los
com

flnalldade bioestratigrãfica.

estudos simirares a este, seria conveniente,
ao nÞnos incluÍr informações sobre
as diatomãceas pe10s mo
tlvos anterlormente cl_tados (uíde pãgina IO4).
Consiaer;_";
gue a sltuação ldeal, isto é, o estudo
especS.alr-zado de to
da a comunidade, é um trabalho de equipe.
Em
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