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FORAMINÍFEROS DO COMPLEXO 
SEPETIBA/GUARATIBA

RESUMO

Esse capítulo teve como objetivo realizar o histórico 
dos estudos realizados na baía de Sepetiba (RJ) sobre a 
fauna de foraminíferos bentônicos iniciados na década 
de 60. Os primeiros estudos tiveram como objetivo 
a identificação e descrição das espécies viventes no 
sedimento da baía, e na sua planície de maré vegetada por 
mangue. Nestes primeiros estudos pode ser reconhecida 
a dominância de espécies típicas de ambientes confinados 
com enriquecimento de matéria orgânica na baía. No 
manguezal de Guaratiba foi reconhecida uma fauna 
rica com a identificação de novos gêneros e espécies. Na 
década de 70, as pesquisas se concentraram na criação 
de modelos ambientais partindo de uma extensa malha 
amostral no complexo Costeiro Sepetiba/Guaratiba. 
Na década de 80, foram publicados artigos aplicando 
o índice de diversidade α e relação das assembleias a 
parâmetros abióticos. Nessa mesma década foram criados 
mapas de distribuição das assembleias que permitiram a 
setorização ecológica da baía e do manguezal. Os estudos 
de abordagem paleoambiental e evolução sedimentar 
da baía de Sepetiba desenvolveram-se a partir de 2003, 
nos quais, verificou-se a resposta biológica da fauna de 
foraminíferos às variações do nível relativo do mar nos 
últimos 5300 anos na região.

Palavras-chave: Foraminíferos; Ecologia; 
Paleoecologia; Quaternário.

ABSTRACT

This chapter aimed to make the history of the 
studies in Sepetiba Bay (RJ) about benthic foraminifera 
fauna started in the 60s. The first studies goal the 
identification and description of the species living in the 
sediment of the bay and on tidal flat mangrove-vegetated. 
In these early studies can be recognized the dominance 
of species typical of confined environments enriched 
with organic matter in the bay. In Guaratiba Mangrove 
a rich fauna was recognized with the identification of 
new genera and species. In the 70’s, research focused 
on the environment modeling is based on an extensive 
sampling grid in the coastal complex of Sepetiba/
Guaratiba. In the 80s were published articles applying α 
diversity index and the relationship of assemblages with 
abiotic parameters. Also in this decade were created 
distribution maps of assemblages that allowed ecological 
sectoring of the bay and the mangrove. The approach 
paleoenvironmental studies and sedimentary evolution 
of Sepetiba Bay were developed since 2003 in which it 
was found the biological response of foraminiferal fauna 
to relative sea level changes in the last 5300 in the region.

[UERJGEO]20120322 BSepetiba.indb   115 10/07/2012   17:19:36



BAÍA DE SEPETIBA - ESTADO DA ARTE

116•  Lazaro L. M. Laut et al.

Key-word: Foraminifera; Ecology; Paleoecology; 
Quaternary.

1. INTRODUÇÃO

A planície costeira e a plataforma continental 
formam uma contínua e singular unidade morfológica, 
a qual foi modelada pelas transgressões e regressões 
ocorridas ao longo do Quaternário. As mais notáveis 
feições moldadas pelas oscilações do nível do mar, na 
zona costeira, estão representadas principalmente por 
estuários, lagunas, deltas e restingas. 

Estes ambientes costeiros representam ecossistemas 
complexos que se caracterizam por representar a interface 
entre os ambientes flúvio-continental e marinho. Grande 
parte destes ambientes localiza-se nas adjacências de grandes 
centros urbanos e industriais e, por isso, estão sujeitos a 
diversos impactos de origem antropogênica. A interferência 
humana nestes sistemas tem afetado as condições naturais, 
através da construção de represas e barragens, que mudam 
o suprimento de sedimento e nutrientes. Além disso, o 
aumento da população e a ocupação desordenada têm 
conduzido a destruição das planícies de maré ocupadas 
por manguezais e marismas, que representam uma grande 
importância ecológica, e são responsáveis pela retenção do 
sedimento fino que evita a erosão costeira e o assoreamento 
dos canais (Nittrouer et al. 1995).

O entendimento da dinâmica ambiental destes 
ecossistemas, através da analogia entre o recente e 
a evolução quaternária, é o primeiro passo para o 
monitoramento e gestão costeira. Existem diversos 
elementos que podem ser usados para a caracterização 
e evolução ambiental de uma região, tais como: 
morfologia, sedimentologia, geoquímica e a biota. 

Dentre os elementos bióticos, os organismos 
bentônicos com potencial de fossilização como 
foraminíferos, diatomáceas e ostracodes têm se mostrado 
como uma ferramenta de alta resolução. Estes organismos 
constituem os principais componentes biogênicos de 
sedimentos marinhos e costeiros e desempenham um 
importante papel nos ciclos biogeoquímicos globais de 
componentes orgânicos e inorgânicos (Haynes 1981; 
Lee & Anderson 1991). 

O curto ciclo de vida destes organismos, sua 
resposta rápida às mudanças ambientais, a preservação 

das suas carapaças no sedimento e a pequena ou 
nula diferença entre a biocenose e a tanatocenose, os 
transforma em excelentes bioindicadores ambientais 
(ambientes marinhos e transitórios). Podem ser 
utilizados com eficiência para diagnosticar mudanças 
rápidas ou a longo prazo, assim como, em pequena e 
grande escala espacial.

Embora estes organismos apresentem um grande 
potencial para serem utilizados como bioindicadores 
ambientais e paleoambientais, somente os foraminíferos 
têm sido estudados mais profundamente. Tais estudos 
utilizaram a densidade e a diversidade das assembleias, 
morfologia das testas, piritização e deformações e/ou má 
formações das testas como parâmetros indicadores de 
mudanças ambientais no Quaternário (Boltovskoy et al. 
1991; Alve 1991, 1995; Yanko et al. 1994, 1998, 1999; 
Stouff et al. 1999; Coccioni 2000; Geslin et al. 2000, 
2002; Debenay et al. 2001, 2005; Coccioni et al. 2003, 
2005; Coccioni & Marsili 2005; Ferraro et al. 2006; 
Frontalini & Coccioni 2008; Polovodova & Schonfeld 
2008; Romano et al. 2008).

2. FORAMINÍFEROS

Os foraminíferos são micro-organismos 
unicelulares, heterotróficos, pertencentes ao Reino 
Protista (Margulis et al. 1992). Foram incluídos no filo 
Granureticulosa por possuírem peseudópodos radiais 
em forma de rede e por apresentarem complexidade 
no seu ciclo reprodutivo (Lee 1990). Estes organismos 
produzem tectina na membrana protoplasmática que 
pode mineralizar carbonato, sílica ou agregar partículas 
do ambiente e formar uma carapaça denominada de 
testa ou teca. Devido a peculiaridades esses organismos 
foram taxonomicamente elevados à categoria de classe 
(Loeblich & Tappan 1992).

Sen Gupta (1999), tendo como base a morfologia 
e a constituição química das testas dos foraminíferos 
reconheceu 15 ordens distribuídas em quatro grupos 
(Figura 01):

Grupo I – testa de parede orgânica – Ordem 
Allogromiida;

Grupo II – testa de parede aglutinada – Ordens 
Astrorhizida, Lituolida, Textulariida e Trochamminida;

Grupo III – testa de parede carbonático A (calcita 
ou aragonita) – Ordens Fusilinida (extinta), Miliolida, 
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Figura 01 – Gêneros representativos das ordens de foraminíferos (Sem Gupta, 1999): As barras de escala 
representam 500 µm. 1 – Allogromia (Allogromiida); 2 – Saccammina (Astrorhizida); 3 – Ammodiscus 
(Lituolida); 4,5 – Trochammina (Trochamminida); 6 – Siphotextularia (Textulariida); 7 – Triticites (Fusilinida); 
8 - Miliolinella (Miliolida); 9-11 – Carterina (Carterinida); 12 – Spirillina (Spirillinida); 13 – Dentalina 
(Lagenida); 14 – Bolivina (Buliminida); 15, 16 – Ammonia (Rotaliida); 17, 18 – Globigerinoides (Globigerinida); 
19 – Planispirilina (Involutinida); 20 – Robertinoides (Robertinida); 21 – Miliammellus (Silicoloculinida).
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Carterinida, Spirillinida, Lagenida, Rotaliida, 
Buliminida e Globigerinida;

Grupo IV – testa de parede de opala (sílica amorfa) 
– Ordem Silicoloculinida.

Estes organismos possuem amplo registro 
geológico, desde o Cambriano até o Recente. Estão 
distribuídos por diversos ambientes, desde manguezais, 
pântanos salinos, lagunas, estuários, plataformas e 
também nas zonas batial e abissal (Haslett 2002). 

A distribuição das espécies de foraminíferos está 
frequentemente relacionada a fatores abióticos, como, 
aos limites naturais de massas d´água, influência do 
escoamento superficial, mudanças sazonais, correntes, 
processos biogeoquímicos e fatores bióticos como, 
nutrientes, competição, predação, entre outros. (Eichler 
et al. 2006). Podem tolerar diversas alterações ambientais 
como, liberação de poluentes no meio e refletir tanto, 
no condicionamento e estabelecimento de algumas 
espécies, como também, em deformações nas carapaças 
(Silva 2006).

Estes padrões de distribuição das assembleias 
de foraminíferos têm sido utilizados com sucesso em 
interpretações ambientais, assim como em estudos 
biológicos, biocronológicos, bioestratigráficos e 
paleoecológicos por apresentarem elevada frequência, 
diversidade, abundância, tamanho diminuto, ciclo de 
vida bem curto e bom potencial de preservação em 
sedimentos marinhos (Boltovskoy 1965; Hannan & 
Rogerson 1997; Laut et al. 2007, 2009, 2010). 

Essa grande variabilidade e sensibilidade, ao 
ambiente, conferem aos foraminíferos o título de 
indicadores de diferentes idades geológicas, uma vez 
que respondem rapidamente às mudanças ambientais 
em diferentes idades geológicas. Nos estudos onde há a 
comparação entre a fauna atual e a recuperada em coluna 
sedimentar pode-se gerar modelos que permitem, não 
somente a reconstrução paleoambiental, como também, 
usar as assembleias de foraminíferos para o diagnóstico 
e monitoramento ambiental (Carvalho 1980).

3. HISTÓRICO DOS ESTUDOS DE 
FORAMINÍFEROS REALIZADOS NO 
COMPLEXO SEPETIBA/GUARATIBA

No complexo costeiro Sepetiba/Guaratiba foram 
realizados, a partir da década de 60, do século passado, 

importantes estudos usando a fauna de foraminíferos. 
Grande parte destas pesquisas iniciais teve como 
objetivo principal a taxonomia. Estudos que foram 
primeiramente conduzidos pelos pesquisadores Paul 
Brönnimann e Louisette Zaninetti em colaboração 
com pesquisadores do Centro de Pesquisas da Petrobrás 
(CENPES) permitiram a descrição de novos gêneros e 
novas espécies de foraminíferos aglutinantes.

Em busca de modelos para ambientes sedimentares, 
potencialmente formadores de hidrocarbonetos, no final 
da década de 70, a PETROBRÁS investiu numa extensa 
malha amostral, onde foram coletadas 176 amostras de 
sedimento na baía de Sepetiba e 34 no manguezal de 
Guaratiba.

Estas amostras foram excessivamente exploradas 
gerando artigos científicos, resumos de congressos e 
dissertações de mestrado até a primeira década deste 
século. Todos estes estudos tiveram como objetivo a 
discussão dos padrões de distribuição ecológica das 
espécies de foraminíferos utilizando técnicas qualitativas 
e quantitativas.

Estudos com uma abordagem paleoambiental 
começaram a ser desenvolvidos a partir de 2003, 
contudo são de pouca abrangência, pois compreendem 
dissertações de mestrado desenvolvidas pela Faculdade 
de Geologia da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – UERJ e resumos em congressos sob a temática 
do Quaternário.  

3.1. Estudos Taxonômicos
Brönnimann et al. (1979) descreveram dois gêneros 

de foraminíferos pertencentes a Ordem Allogromiida no 
manguezal de Guaratiba: Bahianofusos e Bahianotubos. 
Uma nova espécie de Chitinosaccus (C. guaratibaensis) 
foi descrita, assim como, diferenças morfológicas 
entre o holótipo do textularídeo Polysaccammina 
hipohalina, descrito nos marismas do hemisfério norte 
para o manguezal de Guaratiba. Os novos gêneros de 
alogromídios foram identificados ao longo de toda a 
planície de inundação, enquanto que P. ipohalina foi 
identificada somente nos ambientes restritos (Tab. 01). 

Brönnimann & Zaninetti (1984) investigaram 
criteriosamente as espécies de textularídeos usando 
as imagens geradas por um microscópio eletrônico 
de varredura, onde puderam descrever 21 espécies de 
trochammínideos e 7 de remaneicídeos (Tab. 01). Os 
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Tabela 01 – Taxa de foraminíferos identificados no complexo Sepetiba/Guaratiba.
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autores também reconheceram três novos gêneros: 
Asteroparatrochammina (A. towei), Guanduella (G. 
cribata) e Toddela (T. humboldti).

A espécie G. cribata foi identificada nas amostras 
coletadas no rio Guandú, cerca de 4 km de sua foz. 
A espécie apareceu associada a espécies de tecamebas, 
que são protozoários de água doce. Tal fato sugere 
que este foraminífero possui grande tolerância a baixa 
salinidade, bem como, sugere um eficiente transporte 
das correntes de maré enchente, pois foi a única espécie 
de foraminífero identificada. Todella humboldti foi 
identificada em várias amostras da baía de Sepetiba, 
principalmente, no canal entre a ilha de Janguanum e 
a restinga da Marambaia e próximo à Ilha de Itacuruçá.

3.2. Estudos Ecológicos
Tinoco (1965) identificou 15 espécies de 

foraminíferos pertencentes à Ordem Rotalliida em 21 
amostras de sedimentos oriundos de sete testemunhos 
coletados na Baía de Sepetiba (Tab. 01). Neste estudo 
foi constatado que a fauna era muito pobre em número 
de indivíduos com dominância de espécies típicas de 
regiões confinadas como Ammonia tepida, Bulliminella 
elengantissima e Ephidium spp. A não ocorrência de 
espécies planctônicas nas amostras foi interpretada, pelo 
autor, como evidência de que a Baía de Sepetiba teve 
baixo contato com as correntes de plâncton marinho.

Suguio et al. (1979) analisaram 92 amostras de 
sedimento de fundo, distribuídas ao longo da Baía de 
Sepetiba, com objetivo de investigar as relações entre a po-
pulação de foraminíferos bentônicos e planctônicos, suas 
características biológicas e seu potencial de preservação.

As espécies dominantes foram Ammonia 
tepida presente em 41% das amostras, Buliminella 
elegantissima em 18%, Textularia sp. em 15%, 
Reophax sp. e Arenoparrella mexicana em 1% das 
amostras. A distribuição e constância destas espécies 
dominantes dentro da baía permitiu, pela primeira 
vez, a compartimentação da baía em quatro ecozonas: 
(a) Textularia sp. – abrangendo a região situada entre 
as ilhas da Madeira e do Bom Jardim; (b) Bulliminela 
elegantissima – abrangendo a área leste das ilhas de 
Jaguanum e Itacuruçá; (c) Ammonia tepida – as áreas 
de maior hidrodinâmica e (d) Bulimmina marginata 
– correspondendo a uma área restrita, situada entre as 
ilhas Grande e Cutiatá.

As grandes oscilações de parâmetros ambientais 
entre as marés vazantes e enchentes, nas quais, o 
manguezal de Guaratiba está submetido foi o ponto 
de partida para os estudos de Zaninetti et al. (1976a 
e b, 1977). Objetivando identificar e caracterizar as 
assembleias de foraminíferos, foram analisadas 34 
estações, distribuídas pelos canais de maré do manguezal 
de Guaratiba e 6 na foz do rio da Ponta (Figura 02). 

No manguezal de Guaratiba foram identificadas 
58 espécies de foraminíferos com dominância da Ordem 
Textulariida, onde a população apresentou grande 
afinidade com a identificada em outros manguezais 
do mundo tais como: ilha de Trinidad (Cushman & 
Brönnimann 1948 a, b; Todd & Brönnimann 1957; 
Brönnimann & Zaninetti 1965), da Luisiana (Kornfeld 
1931); sudoeste Asiático (Biswas, 1976) e algumas 
espécies encontradas anteriormente nas lagoas do Rio 
Grande do Sul (Closs & Madeira 1962, 1967, 1968; 
Closs, 1964; Closs & de Medeiros 1967; Madeira-
Falcetta, 1974). 

As condições de confinamento do rio Piracão, 
localizado no setor setentrional do manguezal, 
desenvolveu ambiente ideal para o estabelecimento de 
uma fauna endêmica. 

As formas calcárias da Ordem Rotaliida foram 
encontradas nas estações localizadas nas proximidades 
com a baía, contudo, as testas eram muito frágeis, o que 
foi atribuído ao pH ácido do sedimento, que dissolve 
as carapaças logo após a morte dos organismos. Dentre 
as espécies identificadas destacaram-se Ammonia 
tepida, Elphidium spp., Bolivina striata, Discorbis sp. e 
Loxostonum hiwanneense.

O índice de diversidade α de Fisher et al. (1943) 
foi aplicado objetivando à compartimentação do 
manguezal. Neste índice que varia de 0 a 20 onde os 
menores valores indicam ambientes salinos e os maiores 
ambientes confinados e mixohalinos. Próximo ao rio 
Portinho foi identificado valores de α entre 2 e 6,5. Por 
outro lado, o rio Piracão apresentou valores menores, 
entre 1,8 - 5,6 indicando maior aporte marinho. 
Os valores mais baixos do manguezal, considerados 
como ambiente mais confinado (entre 5,5-1,0) foram 
encontrados nas regiões mais internas do mesmo. A 
região de maior influência marinha foi identificada ao 
longo dos Canais do Bacalhau e Pedrinho, com valores 
de α entre 1,5 - 5,5 (Figura 03).
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Figura 03 – Índice de diversidade no manguezal de Guaratiba. Tendo com base este índice Zaninetti et al. 
(1976, 1977) compartimentaram o manguezal em cinco regiões.

Figura 02 – Malha amostral de Zaninetti et al. (1976a e b, 1977).
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Tendo como base o índice de diversidade α foi 
possível compartimentar o manguezal de Guaratiba em 
cinco regiões (Fig. 03):

• Borda meridional do manguezal, próximo ao 
canal do Bacalhau (GB14 a 18, 41 a 44);

• Rio Piracão (GB19 a 28);
• Limite setentrional do manguezal (GB35, 36, 

45, 46);
• Região oriental do manguezal, próximo à 

estrada de Guaratiba e ao rio Portinho (GB10 a 
13, 38 a 40, 47);

• Borda norte do manguezal com a Baía de 
Sepetiba e ao longo do rio do Ponto (GB29 a 37).

Considerando o princípio do atualismo de Lyell e 
a crescente utilização dos estudos micropaleontológicos 
das bacias sedimentares da plataforma continental 
brasileira na década de 70, Brönnimann et al. (1981a) 
estudaram parâmetros sedimentológicos e neontológicos 
de 176 amostras da Baía de Sepetiba.

A composição da população de foraminíferos 
identificada foi fundamentalmente bentônica, tendo sido 
identificadas formas planctônicas em apenas sete estações. 

Os autores puderam constatar a dominância da Ordem 
Rotaliida em praticamente toda área da baía exceto, nas 
estações onde a fração arenosa era predominante. 

Brönnimann et al. (1981a), a partir da aplicação do 
índice α de diversidade tornaram possível individualizar 
quatro setores na Baía de Sepetiba: Mar Normal, Laguna 
Marinha Normal, Laguna Mixo-Euahalina A e Laguna 
Mixo-Euahalina B (Figura 04).

Com base na distribuição das 180 espécies 
identificadas e nos parâmetros abióticos medidos 
(Tab. 02), foi proposto seccionar ambientes dentro da 
baía, delimitados pelo índice de diversidade α e pelas 
sete ecozonas nomeadas de acordo com as espécies 
dominantes (Tab. 03). Desta forma, foram identificados 
alguns padrões na distribuição dos organismos na Baía 
de Sepetiba:

1. Cribroelphidium e Ammonia – assembleia 
dominante na região mais interna da baía. 
Estas espécies não foram identificadas ao sul, 
fato esse, interpretado como resultado da falta 
de nutrientes (Figura 05).

2. Rolshausenia rolshaseni – considerada como 
uma das mais importantes da Baía de Sepetiba, 

Figura 04 – Setorização da Baía de Sepetiba com base no índice de diversidade α (Brönnimann et al., 1981a; 
Dias-Brito et al., 1988).
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Tabela 02 – Biofácies de foraminíferos da Baía de Sepetiba de acordo com Bönnimann et al., (1981a).

teve maior ocorrência no setor Mar Normal, 
apresentando decréscimo em direção ao centro 
da baía (Figura 04).

3. Gaudryina exilis – teve sua distribuição 
caracterizada por um decréscimo de leste para 
oeste, ou seja, com ocorrência mais elevada nas 
áreas de circulação mais restrita (Figura 05).

4. Buccella frigida – Também com ocorrência 
restrita no setor Mar Normal, evidenciando a 
presença das águas frias do sistema Malvinas 
na Baía de Sepetiba. Alguns espécimes 
puderam ser identificados dentro do setor 
Laguna Marinha Normal transportados por 
correntes (Figura 04).

5. Buliminella elegantissima, Ammobaculites 
exiguus, Ammoscalaria sp. A e Trochammina sp. 
A – espécies concentradas no centro da baía 
(Figura 04).

6. Bulimina marginata – distribuiu-se pelos 
setores Laguna Marinha Normal e Mar 
Normal.

7. Ammoscalaria sp. B e Crithionina sp. A – 
apresentam uma distribuição irregular oriunda 
da água do rio Guandú.

8. Textularia sp. A e sp. B – teve sua presença 
efetiva ao sul do setor Mar Normal (Figura 05).

9. Asterotrochammina composi e Remaneica 

sepicula – por serem formas leves, estiveram 
distribuídas por toda baía.

10. Espécies planctônicas – limitadas ao sul da 
área sul do setor Mar Normal. As espécies 
identificadas foram: Globobigerinoides ruber, 
Globorotalia quinqueloba, Globobigenerina 
glutinata, Globobigenerita feparkerae e 
Globigerina bulloides (Figura 04). 

Ainda como parte do projeto Guaratiba/Sepetiba, 
elaborado pela PETROBRÁS, Brönniman et al., 
(1981b) estudaram os aspectos sedimentológicos e 
biológicos do manguezal de Guaratiba em 76 estações 
amostrais distribuídas pelos principais canais de maré: 
Rio Piracão, Rio Portinho e Canais do Bacalhau e do 
Pau Torto (Figura 06). 

Neste estudo foram medidos parâmetros 
ambientais tais como ph, salinidade, temperatura 
e material em suspensão em todas as estações na 
enchente e vazante (Figura 07). As águas do médio e 
baixo Piracão revelaram-se alcalinas (pH 7,1 – 8,1), 
enquanto que no alto curso deste canal de maré 
(estação 1 a 15), os valores de pH oscilaram entre 6.6 
a 7.0. Nas marés altas as águas se tornaram alcalinas, 
notando-se a inversão deste comportamento no alto 
Piracão. Este fato foi atribuído à influência das águas 
da chuva que carreiam grande quantidade de ácidos 
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do Pau Torto demonstraram que estes representam 
ambientes euhalinos (30,6-35,5).

O material em suspensão apresentou-se mais alto 
durante a maré enchente no rio Piracão entre 11,2 – 
34-4 mg/l, e no Rio Portinho entre 30,0 – 70,4 mg/l. 
Este parâmetro não foi medido nos canais do Bacalhau 
e do Pau Torto.

As temperaturas nos rios Piracão e Portinho 
variaram entre 24,3ºC e 27ºC, e nos Canais do Bacalhau 
e do Pau Torto, a média foi de 23ºC.

Em relação à população de foraminíferos, os autores 
ressaltaram a existência de uma regularidade nos perfis 

Tabela 03 – Posicionamento das espécies de foraminíferos nas sete biofácies de foraminíferos determinadas por Brönnimann 
et al., (1981a).

húmicos. O Rio Portinho revelou-se alcalino na maré 
alta em seu baixo e médio curso (pH 7,1-7,9), em 
maré vazante apresentou pH menor (pH 6,6,-6,9). O 
Canal do Bacalhau e do Pau Torto por serem canais 
largos e terem comunicação com o oceano Atlântico, 
apresentaram valores de pH entre 8,0-8,5, tanto na 
maré alta, quanto na maré baixa.

Os valores de salinidade no rio Piracão foram entre 
24,9 - 31 tornando-se mais salino na maré alta. O Rio 
Portinho apresentou-se mais salino, com valores entre 
25,6 e 27,7 na maré baixa e entre 31,1 e 32,6 na maré 
alta. Os valores registrados nos Canais do Bacalhau e 
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Figura 05 – Distribuição das biofácies de foraminíferos na Baía de Sepetiba (Brönnimann et al., 1981a;  
Dias-Brito et al. 1989).

Figura 06 – Malha amostral no manguezal de Guaratiba (Brönniman et al. 1981b).
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de frequência das espécies, demonstrando um padrão de 
distribuição em patches. As amostras coletadas ao longo 
do rio Piracão eram mais ricas em foraminíferos, do que 
as coletadas no Portinho. Tal diferença foi atribuída à 
maior influência marinha do rio Piracão. Nos canais do 
Bacalhau e do Pau Torto, o perfil apresentado, foi menos 
irregular mostrando tendência a crescer em direção a 
Barra de Guaratiba (Figura 08).

A dominância no manguezal de Guaratiba foi 
quase que exclusivamente, da ordem Textulariida. As 
formas pertencentes às ordens Rotaliida e Miliolida 
foram identificadas nas estações mais próximas a 
baía de Sepetiba. Foram identificadas 57 espécies 
de foraminíferos onde, a espécie dominante, foi 
Arenoparrella mexicana com valores de constância 
absoluta entre 70-92% nas amostras. Outras espécies 
tipicamente de manguezal foram identificadas 
com valores de abundância menor tais como, 
Haplophragmoide wilberti (9,5%), Trochammina inflata 
(6%) e Miliammina fusca (3,6%).

O padrão de diversidade α apresentado nas amostras 
do manguezal de Guaratiba, foi baixo, indicando 
ambiente sob condições severas. O perfil apresentado 

pelas estações dos canais do Bacalhau e do Pau Torto 
mostrou um padrão bem distinto dos apresentados 
pelos outros. Os valores mais baixos foram registrados 
próximos a baía e os mais altos em direção a Barra de 
Guaratiba. O rio Piracão foi o que apresentou os maiores 
valores de diversidade α, indicando ser a região de maior 
estabilidade dos parâmetros físico-químicos.

Beurlen & Hiltermann (1983) adaptaram o 
método de agrupamento qualitativo Braun-Blanquet 
usado em estudos botânicos, acreditando que os 
métodos quantitativos, introduzem na análise ecológica, 
fatores exógenos. O método foi aplicado em 52 amostras 
coletadas por Brönnimann et al. (1981b). 

Dentro da associação característica do manguezal 
dominada pelas espécies de Arenoparrella mexicana 
e Haplophragmoide wilberti, foram reconhecidas três 
comunidades: Ammotium pseudocassis, Galdryina exilis 
e pela espécie dominante na associação Arenoparrella 
mexicana (Figura 09).

A primeira associação (A. pseudocassis) englobou 22 
estações atingindo todo médio e alto curso do rio Piracão 
e curso superior do rio Portinho. Nesta associação 
as espécies auxiliares foram: Ammotium distitum, A. 

Figura 07 – Variáveis abióticas mensuradas nos principais canais de maré do manguezal de Guaratiba (Laut & Rodrigues 
2011).
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Figura 08 – Diversificação específica α e frequência absoluta de foraminíferos ao longo dos 
canais de maré de Guaratiba (Brönnimann et al. 1981b).

salsum, Bahianotubus salvadorensis, Bahianofusos pontoni, 
Chitinosaccus zuluensis, Chitinosaccus guaratibaensis, 
Reophax palustris e Iridia sp.

A segunda associação (G. exilis) apresentou duas 
subdivisões proporcionadas pela presença da espécie 
Helenina anderseni nas estações G64, G65 e G66, 

localizadas na borda da Baía de Sepetiba. A outra 
região composta pelas estações, localizadas ao longo 
dos canais do Bacalhau e do Pau Torto, tiveram como 
espécies auxiliares Ammotium salsum e A. pseudocassis. 
Esta associação representa a região de maior influência 
marinha no manguezal.
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A terceira associação foi composta por 13 estações 
e não apresentou espécies auxiliares específicas. Esta 
associação foi dominante no baixo curso do rio Portinho 
e, em algumas estações dos canais do Bacalhau e do Pau 
Torto, mostrando o caráter mais salobro desta região. 

Dias-Brito et al. (1988) compararam a distribuição 
das espécies de foraminíferos de Brönnimann et al., 
(1981a) com a de ostracodes na Baía de Sepetiba. A 
população de ostracodes não foi tão densa quanto a de 
foraminíferos, contudo foram identificados 30 taxa ao 
longo da baía, que resultaram na individualização de 
10 biofácies (Figura 10). Comparando-se a distribuição 
das assembleias de foraminíferos e de ostracodes pode-se 
constatar que: O compartimento Marinho foi composto 
pelas assembleias de foraminíferos VII e VI e pelas de 
ostracodes X e IX; Compartimento Lagoa Marinha 
Normal foi composto pelas biofácies de foraminíferos 
III e V e pela de ostracodes VI; Compartimento 
Lagoa Mixo-Euhalina composta pelas biofácies de 
foraminíferos I e III e pela de ostracode I, II e III. A 

biofácies de foraminífero IV correspondeu a VI de 
ostracodes. Esta relação entre os dois grupos demonstra 
a existência de três domínios na Baía de Sepetiba:

1. A área marinha localizada na parte sul da baía 
foi caracterizada pela presença de briozoários, 
braquiópodes e foraminíferos planctônicos. O 
ambiente é, no geral, físico-quimicamente 
estável, apresentando águas alcalinas e euhalinas, 
diversidade de nutrientes, boa oxigenação e 
iluminação. Existem boas condições para a vida 
bentônica, os foraminíferos e os ostracodes 
ocorrem com alta diversidade específica. 

2. A área central da laguna apresentou condições 
mais restritivas para um alto desenvolvimento 
biológico. As águas foram alcalinas e euhalinas, 
o sedimento foi pobre em nutrientes e a 
circulação foi possivelmente deficiente. A 
relativa calmaria das águas nesta área permitiu 
a deposição de espículas de esponja e a entrada 
de radiolários na baía. A fauna de foraminíferos 

Figura 09 – Associações de foraminíferos do manguezal de Guaratiba obtidas pelo método qualitativo Braum-
Blanquet (Beurlen & Hiltermann 1983).
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e de ostracodes não é rica e a diversidade 
específica é um pouco mais baixa.

3. A área periférica da laguna localizada ao norte 
e leste do segmento se caracterizou pela região 
mais instável do ecossistema. Nesta região 
ocorrem grandes variações de salinidade e pH, 
alta disponibilidade de nutrientes, sedimento 
relativamente pobre em oxigênio e 
razoavelmente iluminados. Os foraminíferos 
nesta área apresentam altos valores de frequência 
e baixa diversidade. Os ostracodes, no geral, 
não são bem desenvolvidos nesta área, devido 
ao alto estresse ambiental. No segmento sul, ao 
longo da ilha barreira, o sedimento é pobre em 
nutrientes, particularmente na parte oeste. Os 
foraminíferos são escassos, mas os ostracodes 
são ricos, apresentando alta frequência.

Oliveira-Silva (2003) revisou do ponto de 
vista taxonômico 21 estações das 176 coletadas por 
Brönnimana et al. (1981a) e aplicou índices ecológicos 
e análises multivariadas para caracterizar as assembleias 
de foraminíferos da Baía de Sepetiba (Figura 11).

Um total de 181 taxa de foraminíferos foram 
identificados onde, Ammonia parkinsoniana foi a 
espécie mais frequente com 90,4%, seguida por A. 
tepida (76,2%), Textularia earlandi (61,9%), Elphidium 
excavatum (15,6%), A. rolshaseni (10,66%) e T. gramen 
(5,79%).

A riqueza alcançou o valor máximo de 80 espécies 
na estação mais externa da baía (S163) e, o mínimo 
nas estações mais arenosas próximas a restinga da 
Marambaia (S103 e S107). 

Espécies dos gêneros Bucella frigida, Buccella 
peruviana, Bulimina marginata e Quinqueloculina 

Figura 10 – Assembleias de foraminíferos e ostracodes na Baía de Sepetiba (Dias-Brito et al. 1988).
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seminulum permitiram a constatação da entrada de 
águas frias na baía, visto que estas espécies são típicas 
da plataforma da Argentina. Por outro lado, espécies 
do genero Paratrochammina clossi e Asterotrochammina 
composi, espécies típicas da plataforma de Campos, 
demonstram o transporte de águas do norte para dentro 
da baía. 

O índice de diversidade de Shannon aplicado 
apresentou os maiores valores na baía média e externa, 
tendo sido encontrado o valor máximo de 3,9 na estação 
S163 e o mínimo, 0,44 na estação S107. A equitabilidade 

J’ seguiu o mesmo padrão apresentado pela diversidade, 
que foi crescente de leste para oeste, da região mais restrita 
para a mais externa da baía (Figura 12). Os valores baixos 
de J’ mostram que a ocorrência das espécies nas estações 
se apresentou de forma extremamente homogênea. 

Através da análise de correspondência canônica 
(CCA), a autora verificou que o CaCo

3 
e a matéria 

orgânica, foram as variáveis ambientais que mais 
influenciaram as estações do primeiro quadrante 
do gráfico. Secundariamente, no segundo e terceiro 
quadrantes foram a temperatura, salinidade e o pH as 

Figura 11 – Malha amostral selecionada para análise de assembleias de foraminíferos de Oliveira-Silva (2003).

Figura 12 – Índice de diversidade Shannon e equitabilidade na baía de Sepetiba (Oliveria-Silva 2003).
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variáveis que mais influenciaram na distribuição das 
estações (Figura 13).

De acordo com a análise de agrupamento 
utilizando-se similaridade log

10
(x+1) de Bray-Curts foi 

possível caracterizar três assembleias na baía de Sepetiba 
(Figura 14):

• Assembleia I (S4, S34, S47, S66, S82, S101, 
S113 e S115) - Está assembleia foi estruturada 
quase que exclusivamente por espécies calcário-
hialinas e caracterizada pelo domínio de 
espécies típicas de ambientes mixohalinos como 
Elphidium gunteri e Ammonia parkinsoniana. 
As espécies acessórias desta assembleia foram 
Elphidium excavatum, Ammonia tepida e 
Textularia earlandi. A ocorrência das espécies 
Asterotrochammina composi, Asterotrochammina 
sinuosa, Bolivina striatula e Bulimmina 
marginata permitiram indicar o transporte por 
correntes de fundo, pois estas espécies são de 
ambiente marinho normal.

• Assembleia II (S120, S128, S132, S139, S143, 
S147, S150 e S167) – foi composta também 
por espécies calcário-hialinas (Rotaliida) e por 

calcários porcelosos (Miliolida). Foi dominada 
por espécies tipicamente marinhas como 
Ammonia roshauseni, Hanzawaia concêntrica, 
Cancris sagra, Ammonia parkinsoniana e 
Elphidium incertum. A influência marinha 
também pode ser constatada pela diversidade de 
espécies de lagenídeos.

• Assembleia III (S103, S107, S161, S162, S163) 
– representou a região com maior influência 
marinha. Esta associação de foraminíferos 
identificada mostrou a dominância de Textularia 
gramen sobre os outros taxa e a ocorrência de 
Miliamina fusca como espécie acessória. Nesta 
assembleia foi identificada a maior concentração 
de miliolídios.

Como resultado das análises qualitativa e 
quantitativa, foi proposta pela autora, subdividir a Baía 
de Sepetiba em três setores: Baía Interna (Assembleia I); 
Baía Média (Assembleia II) e Baía Externa (Assembleia 
III) (Figura15). 

Na região denominada Baía Externa, foi encontrada 
uma maior estabilidade das condições ambientais tais 

Figura 13 – Análise de correspondência canônica para as variáveis bióticas, abióticas e as estações amostrais 
(Oliveira-Silva 2003).
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como pH, salinidade, matéria orgânica e oxigênio, o 
que favoreceu essa grande diversidade e dominância de 
espécies de rotalídios. Este grupo predominou ainda na 
porção denominada Baía Média, pois nesta região as 
condições ainda eram propicias para o desenvolvimento 
deste grupo.

As maiores ocorrências de textularídeos foram 
nas estações da Baía Interna, onde houve a maior 
variação dos parâmetros físico-químicos. Nesta região 
registraram-se valores mais baixos de temperatura, 
oxigênio e salinidade, assim como, os maiores valores de 
matéria orgânica.

Os miliolideos foram praticamente inexpressivos, 
com ocorrência de poucos indivíduos nas estações 
mais externas da baía. A autora atribui esta ocorrência 
restrita as condições estáveis de salinidade, nutrientes e 
carbonato de cálcio nesta região.

A grande diversidade encontrada nas estações da 
Baía externa e Média foi explicada como resultado da 
chegada sazonal do sistema Malvinas, que aumenta a 
produtividade da região devido ao transporte de águas 
frias, ricas em oxigênio e nutrientes.

O alto número de indivíduos de alguns rotalídeos 
como Ammonia parkinsoniana, Ammonia tepida, 
Elphidium excavatum e alguns textularídeos como 
Textularia earlandi próximos ao continente pode ser 

explicado pela presença dos rios que trazem uma grande 
quantidade de matéria orgânica como nutrientes e restos 
vegetais para esta região, fato que acaba favorecendo 
o enriquecimento orgânico atuando diretamente na 
população de foraminíferos. 

Laut (2003) e Laut & Rodrigues (2011) fizeram 
uma revisão taxonômica e aplicaram índices ecológicos 
e análises multivariadas em dezessete amostras (Figura 
16) de Brönnimann et al. (1981b). Foram identificadas 
34 espécies de foraminíferos aglutinantes e 7 de calcários 
ao longo dos canais de maré de Guaratiba (Figura 17), 
um número bem menor das descritas por Brönnimann 
et al., (1981b). Ainda assim, o número de espécies 
identificadas foi considerado alto para manguezal, 
visto que, segundo Boltovskoy (1965), comumente são 
identificadas uma média de 10 espécies nestes ambientes. 

As espécies mais constantes foram Arenoparrella 
mexicana, Haplophragmoides wilberti e Trochammina 
inflata identificadas em 100% das estações, corroborado 
por outros autores. O índice de diversidade Shannon 
(H’ ) encontrado foi mais alto no rio Piracão (1,6-0,9) 
e no canal do Bacalhau (1,8-0,7) exceto, na estação 
G50, localiza a leste do manguezal. Os menores índices 
de diversidade foram identificados no rio Portinho 
(1,4-0,6), contudo, os valores de equitablidade (J’) 
demonstraram que mesmo existindo a dominância das 

Figura 14 – Dendrograma representativo do agrupamento de amostras pelo índice de similaridade de Bray-
Curtis (Oliveira- Silva 2003).
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espécies A. mexicana e H. wilberti, a distribuição dos 
táxons é homogênea no mangue.

A análise de agrupamento em modo-Q aplicada 
possibilitou a divisão do manguezal de Guaratiba em 
três assembleias (Figura 18):

• Assembleia I (G02, G13, G30, G60, G64) 
– composta pelas estações do alto curso do 
rio Piracão e Portinho e pelas da extremidade 
oeste do canal do Bacalhau. Esta assembleia foi 
marcada pela ocorrência, em todas as estações, 

de Miliammina fusca.
• Assembleia II (G13, G47, G17, G46, G33, G41, 

G58, G36, G50) – composta pelas estações 
distribuídas ao longo do médio curso dos canais 
do Piracão e Portinho e todo o setor leste do 
canal do Bacalhau. Esta assembleia foi composta 
pelas espécies dominantes no manguezal A. 
mexicana e H. wilberti. 

• Assembleia III (G24, G56, G69, G43) – 
composta pelas estações localizadas a jusante dos 

Figura 15 – Biofácies de foraminíferos na Baía de Sepetiba (Oliveria-Silva 2003).
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canais do Piracão e Portinho. Este assembleia 
se caracteriza pela ocorrência expressiva de 
Trochammina inflata e Trochammina macrescens.

Na compartimentação sugerida por Brönnimann 
et al., (1981b) ocorreu uma região com maior influência 
marinha localizada na borda oeste do canal do Bacalhau. 
Este compartimento não foi observado, possivelmente, 
por ter sido utilizada uma malha amostral menos densa 
da utilizada por Brönnimann et al. (1981b). Por outro 
lado, o setor mais salobro do manguezal localizado na 
borda leste do canal do Bacalhau e ao longo do médio e 
baixo curso do rio Portinho foi semelhante.

A análise em DCA usando as variáveis ambientais 
apresentou coeficiente de correlação de 81% para o eixo 
1 e 7% para o eixo 2. Dentre as variáveis ambientais 
analisadas, a temperatura mostrou-se o parâmetro que 
mais influenciou a distribuição dos foraminíferos em 
relação ao eixo 1. No eixo 2 a variável mais influente foi 
a salinidade (Figura 18). 

Relacionando-se os resultados das duas análises 
multivariadas puderam concluiu-se que a Assembleia 
A foi condicionada por menor temperatura e menor 
salinidade, e as assembleias B e C, foram condicionadas 
pelas maiores temperaturas e salinidade.

A mesma análise feita em relação às espécies 
mostrou que as espécies G. gordialis, A. parkinsoniana, 
E. gunteri e T. squamata foram favorecidas pelas 
menores temperatura e T. ochracea e T. salsa pelas 
maiores temperaturas. O eixo 2 mostrou que B. pontei, 
H. anderseni e A. sphaerica foram favorecidas pelos 
maiores teores de salinidade, enquanto que, as espécies 
tipicamente de manguezal W. palustris, A. salsum, 
Lituola spp. e M. fusca tiveram sua ocorrência associada 
aos baixos teores de salinidade.

Clemente et al. (2010) objetivando determinar 
microhabitats dentro da baía de Sepetiba com base nas 
assembleias de foraminíferos, utilizaram 21 amostras 
coletadas por Brönnimann et al. (1981b) que foram 
identificadas sistematicamente por Oliveira-Silva (2003). 

Figura 16 – Estações amostrais no manguezal de Guaratiba (Laut 2003; Laut & Rodrigues 2011).
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Figura 17 – Foraminíferos do manguezal de Guaratiba (Laut, 2003; Laut & Rodrigues, 2011): 1 – Chitinosaccus 
guaratibaensis; 2 – Bahianofusos pontoni; 3 – Bahianotubos salvadorensis; 4 – Ammodiscus spp.; 5 – Blymasphaera 
brasiliensis; 6 – Ammopoemphix spp.; 7 – Saccammina difflugiliformis; 8 – Astrammina sphaerica; 9 – Warrenita palustris; 
10 - Cribostomoides sp. A; 11 – Haplophragmoides manilaensis; 12 - Haplophragmoides wilberti;13 –Trochamminita 
irregularis; 14 – Ammoastuta inepta; 15 – Ammoastuta salsa; 16 – Ammobaculites dilatatus; 17 – Ammobaculites exiguus; 
18 – Ammotium cassis; 19 – Ammotium salsum; 20 – Acupeina triperforata; 21 – Lituola sp. A; 22 – Lituola sp. B; 23 
– Miliammina fusca; 24 – Galdryna exilis; 25 – Textularia earlandi; 26 – Textularia panaguaensis; 27 – Arenoparrella 
mexicana; 28 – Siphotrochammina lobata; 29 - Tiphotrocha comprimata; 30 – Paratrochammina clossi; 31 – Trochammina 
inflata; 32 - Trochammina macrescens; 33 – Trochammina ochracea; 34 – Trochammina squamata; 35 – Trochamminella 
siphonifera; 36 – Crobroelphidium vadensis; 37 – Elphidium discoidale; 38 – Ammonia tepida; 39 – Ammonia parkinsoniana.
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Figura 18 – Análises multivariadas de Laut & Rodrigues 
(2011) com base nos valores de abundância relativa das 
espécies de foraminíferos no manguezal de Guaratiba. (A) 
análise de grupamento em modo Q mostrando a existência 
de três assembleias de foraminíferos. (B) DCA mostrando 
a distribuição das estações em relação aos parâmetros 
ambientais analisados. (C) DCA mostrando a distribuição 
das espécies em relação aos parâmetros ambientais analisados.

Uma análise de agrupamento em modo-R com base nos 
valores de abundância relativa foi aplicada com o objetivo 
de determinar três assembleias que indicassem mudanças 
nos gradientes de salinidade (Figura 19).

Com o reconhecimento das assembleias foi possível 
a aplicação do índice de confinamento de foraminíferos 
bentônicos que é expresso pela fórmula: I

c
 = (C /(B + 

C) – A/ (A + B) +1) / 2 (Debenay 1991). 
Os resultados demonstram que a região mais 

interna da baía, próxima ao manguezal de Guaratiba 
demonstrou um alto índice de confinamento (0,87), 
que está relacionado à baixa batimetria, menor 
hidrodinâmica, grande quantidade de carbono orgânico 
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Figura 19 – Dendrograma em Modo-R com base nos valores de abundância relativa das espécies de foraminíferos 
descritas por Oliveira-Silva (2003). Onde a Assembleia A representa as espécies oceânicas, B as que vivem em 
regiões abrigadas e C as que vivem em regiões mais confinadas (Clemente et al. 2010).

e a baixa concentração de oxigênio dissolvido. Estas 
condições conduzem ao estresse ambiental que favorece 
o predomínio de espécies oportunistas na sua grande 
maioria. Os valores médios de confinamento (0,5) 
foram observados próximo ao Pico de Marambaia, Ilha 
de Jaguanum e a Restinga de Marambaia. Os menores 
valores (0,18), no entanto, foram encontrados no canal 
localizado entre a Ilha de Jaganum e a Ilha de Itacuruçá, 
resultado da maior profundidade e influência marinha. 
Esta região pode ser considerada como tendo uma 
grande capacidade de renovação dos elementos marinhos 
(Figura 20). Clemente et al. (2010) ressaltam a aplicação 
do índice de confinamento em regiões costeiras que 
pode ser essencial nas interpretações paleoambientais ao 
longo do Quaternário. 

3.2.3 – Paleoecologia e Variações do Nível do 
Mar
Laut (2003) analisou o testemunho TE de 530 cm 

de profundidade localizado na franja do manguezal de 

Guaratiba (Figura 21). Foram identificadas 69 espécies 
de foraminíferos com dominância dos textularídeos: 
Arenoparrella mexicana, Haplophragmoides wilberti, 
Trochammina inflata e T. macrescens. 

Os foraminíferos calcários pertencentes à Ordem 
Rotaliida só foram identificados a partir da profundidade 
de 160 cm do testemunho, com dominância de 
Ammonita tepida e Quinqueloculina seminulum. As 
concentrações de foraminíferos calcários foi entre os 
intervalos de profundidade de 320-360 cm, 440-460 
cm e 480-500 cm.

Através da análise de agrupamento em modo-Q 
dos valores de abundância relativa das espécies foram 
definidas oito biofácies de foraminíferos no testemunho 
TE que indicaram mudanças ambientais (Figura 22):

• Biofácies I (Associação Ammoastuta inepta) – 
Agrupamento composto pelos intervalos de 
0-20 cm e 100-120 cm, representado por nove 
espécies aglutinantes (A. mexicana, H. wilberti, 
T. macrescens, T. inflata, Ammoastuta inepta, H. 
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Figura 20 – Distribuição do índice de confinamento de Debenay (1991) aplicado na Baía de Sepetiba por 
Clemente et al. (2010).

Figura 21 – Testemunhos analisados na Baía de Sepetiba (Laut 2003; Silva 2006).
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manilaensis, Textularia earland e Trochamminita 
salsa) e por uma espécie calcária (Q. seminulum). 
Esta associação corresponde às identificadas 
no manguezal atual na Fácies Mangue de 
Brönnimann et al., (1981b).

• Biofácies II (Associação Textularia earlandi) – 
Este grupamento localizou-se dentro da Biofácies 
I, entre os intervalos de 40 - 60 cm, apresentou 
maior diversidade que o intervalo anterior, 
sendo representado por: 12 espécies aglutinantes 
(Arenoparrella mexicana, Ammoastuta 
inepta, A. salsa, Ammobaculites dilatatus, 
Ammotium salsum, Haplophragmoides wilberti, 
H. manilaensis, Trochammina macrescens, 
T. inflata, T. earlandi, Siphotrochammina 
lobata e W. palustris) e uma espécie calcária 
(Quinqueloculina seminulum). Esta assembleia 
sugeriu maior influência marinha visto que 
possui maior riqueza de espécies.

• Biofácies III (Associação Ammoastuta salsa) 
– Este grupamento foi representado pelos 
intervalos de 140 cm e 380 cm, sendo composto 
somente por espécies aglutinantes (A. mexicana, 
T. inflata, A. salsa, H. wilberti, T. macrescens, 
A. salsum, Daitrona ? sp. e S. lobata). Esta 
assembleia representou um ambiente mais 
confinado, pois as espécies dominantes são 
resistentes a condições de baixa salinidade.

• Biofácies IV (Associação Trochammina 
ochracea) – Biofácies composta somente por 3 
espécies aglutinantes (T. ochracea, Daitrona ?, 
Bahianofusos pontei), representado pelo intervalo 
de 300 cm. Possivelmente esta biofácies 
correspondeu a um ambiente com maior 
fluxo de água doce e correntes de fundo. Foi a 
associação que apresentou o menor número de 
espécies e a menor densidade populacional. T. 
ochracea é uma espécie que vive na proximidade 
dos canais, pois sua forma achatada oferece 
resistência às correntes de fundo. 

• Biofácies V (Associação Ammonia tepida) – 
Biofácies composta pelos intervalos de 160 cm, 
220-226 cm e de 320 cm. Esta associação foi 
composta pelas espécies calcárias: A. tepida, A. 
parkinsoniana, Elphidium gunteri, Elphidium 
spp., Cribroelphidium poeyanum e C. vadensis. 
Esta associação correspondeu a um ambiente 
deposicional lagunar com salinidade marinha.

• Biofácies VI (Associação Elphidium atlanticum) 
– Esta biofácies foi composta somente pelo 
intervalo de 360 cm, sendo representada pelas 
espécies calcárias de: Elphidium atlanticum, E 
.discoidale, Buliminella elegantissima, Bolivina 
striatula e Helenina anderseni e algumas 
espécies aglutinantes com valores de abundância 
mais baixos. Esta biofácies representou um 

Figura 22 – Correlação entre dados bióticos e abióticos 
do testemunho TE (Laut et al. 2003).
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ambiente com influências dos fluxos de maré do 
manguezal.

• Biofácies VII (Associação Triloculina oblonga) 
– Biofácies composta somente pelo intervalo 
de 440 cm, sendo representada por 3 espécies 
calcárias (Quinqueloculina sp. A, Cornuspira 
incerta e T. oblonga) e uma espécie aglutinante 
(Trochammina ochracea). Representou um 
ambiente de baía com menor profundidade com 
influência estuarina.

• Biofácies VIII (Associação Elphidium 
galvastonensis) – Representado pelo intervalo de 
480 cm, caracterizada pelas espécies calcárias: 
Elphidium galvastonensis, Nonionella atlantica 
e Buccella frigida. Representou o ambiente de 
baía com profundidades entre 10 e 40 m onde 
puderam ser identificadas espécies típicas do 
sistema Malvinas. 

Os resultados das assembleias de foraminíferos 
foram confrontados com os obtidos nas análises 
sedimentológicas de Pereira (1998), possibilitando a 
distinção de períodos transgressivos e regressivos em TE 
(Figura 22).

Após o último hemiciclo glacial (11.500 anos), 
a atual linha de costa brasileira foi ultrapassada pela 
primeira vez por volta dos 6.500 anos A.P., com um 
máximo transgressivo, em torno de 5.100 anos A.P., 
seguido por uma regressão com dois períodos pequenos 
de transgressão (Pereira, 1998). Este período de máximo 
do evento transgressivo foi marcado no testemunho E 
no intervalo de 480 cm pela presença da biofácies VIII 
(Figura 22).

No testemunho D (Pereira 1998), perfurado 
numa área do manguezal próxima ao testemunho E, 
foram encontrados resultados semelhantes ao deste 
trabalho. Foi estipulada a idade de 6.130 A.P., para 
este evento transgressivo, que teriam uma taxa média 
de sedimentação entre os intervalos de 530 cm e 180 
cm em torno de 0,06 cm/ano. Segundo a autora, neste 
evento o nível do mar teria subido cerca de 5 m acima 
do atual.

A zona correspondente ao evento regressivo iniciou-
se por volta de 4.900 A.P., marcado por sedimentos de 
areia fina e silte médio a fino, com a porcentagem de 
areia aumentando até a formação de um cordão arenoso 

(Pereira, 1998). Este período regressivo foi marcado em 
TE, entre o intervalo 380 cm e 360 cm pela Biofácies III 
como um ambiente estuarino. 

Posteriormente o mar voltou a subir formando 
uma baía. Segundo Pereira (1998), esta baía apresentava 
profundidades superiores às descritas na base do 
testemunho D. Todavia, pela associação de foraminíferos 
identificada no testemunho E (biofácies VI, associação 
Elphidium atlanticum), pode-se supor que esta baía era 
um pouco mais rasa. Esta transgressão no manguezal de 
Guaratiba foi datada em 3.800 anos A.P., sendo que, o 
nível do mar teria subido cerca de 3 m acima do atual. 

A baía se fechou lentamente até formar uma laguna 
no intervalo 320 - 300 cm, marcado pela Biofácies V. O 
nível do mar continuaria a descer suavemente até formar 
um sistema de canais de maré com fortes correntes de 
fundo (Biofácies IV), entre o intervalo de 320 – 260 cm. 
Segundo vários autores apud Pereira (1998), este evento 
teria ocorrido por volta de 3.500 A.P. 

Um novo evento transgressivo, por volta de 2.700 
A.P. formou uma laguna (Biofácies V) por um período 
um pouco mais extenso, ente o intervalo de 260 - 160 
cm. Neste evento o nível do mar teria atingindo 2,5 m 
acima do atual. 

O mar começou a regredir novamente por volta 
de 2.400 A.P. formando um sistema de canais de maré 
(Biofácies III), que evoluiria para um manguezal a partir 
do intervalo de 120 cm do testemunho E, permanecendo 
até os dias de hoje (Biofácies I e II).

Silva (2006) analisou os testemunhos BS02 
(170 cm) e BS03 (160 cm) localizados dentro da Baía 
de Sepetiba com o objetivo de realizar um estudo 
paleoecológico e biofaciológico dos foraminíferos ao 
longo do Holoceno (Figura 21). Foram identificadas 
108 espécies de foraminíferos com a dominância da 
Ordem Rotaliida que apresentou 70 espécies (Figura 23) 

Dentre os Rotaliida a dominância foi das espécies 
Bulimminella elegantissima, Ammonia parkinsoniana 
e Bolivina d’Orbigny. Dentre os Textularídeos a 
dominância foi de Textularia earlandi e Ammobaculites 
exiguus. 

Dentre a fauna de foraminíferos encontrados, os 
miliolídeos foram os menos diversificados com somente 
07 espécies, ocorrendo em quase todos os níveis, tendo 
suas maiores concentrações nos níveis inferiores dos 
testemunhos (Figura 23).
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Figura 23 – Espécies de foraminíferos dos testemunhos BS02 e BS03 da Baía de Sepetiba (Silva, 2006): 1 
– Quinqueloculina seminulum; 2 - Quinqueloculina sp. A.; 3 – Bolivina doniezi; 4 – Bolivina ordinaria; 5 – 
Bolivina pulchella; 6 – Bolivina striatula; 7 – Buliminella elegantíssima; 8 – Bulimina marginata; 9 – Bulimina 
patagonica; 10 – Helenina sp. A.; 11 – Fursenkoina sp. A; 12 – Virgulina riggii; 13 – Fissurina agassizi; 14 – 
Lagena caldata; 15 - Lagena striata; 16 – Nonionella atlantica;17 – Nonionella auris; 18 – Nonion depressulus; 
19 – Nonion pseudotisburyense; 20 – Dyocibicides sp. A; 21 - Cribroelphidium poeyanum; 22 – Cribroelphidium 
vadensis; 23- Cribroelphidium excavatum; 24 – Elphidium gunteri; 25 – Ammonia parkinsoniana; 26 – Ammonia 
tepida; 27 – Stainforthia concisa.
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A presença de espécies como Quinqueloculina 
seminulum e Buccela frigida, típicas da plataforma da 
Argentina e, Bulimina marginata, típica da Subprovincia 
Sul-Brasileira, demonstrou que a Baía de Sepetiba é uma 
região biogeográfica transitória.

O testemunho BS02 demonstrou sofrer a 
influência sedimentar trazida pelas correntes de maré 
do manguezal, pois a fauna encontrada foi muito 
semelhante à identificada por Laut (2003) nos níveis 
superiores do testemunho TE. 

Aplicando-se o índice de diversidade de Fisher (α), 
elaborado por Murray (1973), onde é plotado o número 
de indivíduos versus o número de espécies para cada 
profundidade dos dois testemunhos obteve-se uma visão 
detalhada da evolução ambiental registrada em BS02 e 
BS03 (Figura 25).

Os valores plotados para BS02 apresentaram 
índice α superior a 5, exceto na profundidade de 60 cm, 
evidenciando um domínio de laguna marinha normal. 
Já no testemunho BS03 todos os intervalos apresentaram 
índice α superior a 6 (Figura 24).

A autora sugere que somente no testemunho BS03 
podem ser identificadas oscilações do nível relativo do 
mar. Suas interpretações foram baseadas na concentração 

da diversidade e abundância de foraminíferos. Entre os 
intervalos de 160 e 120 cm teria ocorrido um evento 
transgressivo e, a partir de 120 a 100 cm um evento 
regressivo. Outro evento trangressivo teria ocorrido 
entre 90 e 50 cm, seguido por um regressivo que estende 
até os dias atuais.

Laut et al. (2009) propuseram uma análise de 
agrupamento em Modo-Q, utilizando os valores de 
abundância relativa das espécies de foraminíferos 
recuperadas nos testemunhos TE (Laut 2003) , BS02 
e BS03 (Silva 2006), objetivando obter uma análise 
paleoecológica mais detalhada. As datações radiométricas 
utilizadas foram obtidas por Pereira (1998), equivalendo 
a ± 565 A.P. e ± 6130 A.P., respectivamente.

Foram definidas pelos autores cinco assembleias de 
foraminíferos ao longo dos três testemunhos estudados 
(Figura 26):

• Assembleia A – corresponde ao manguezal atual 
estabelecido a partir de 1.200 anos A.P. Este 
nível regressivo pode ser constatado na curva de 
variação do nível relativo do mar estabelecido 
para o Rio de Janeiro por Suguio et al. (1985). 
Esta mesma assembleia pode ser identificada no 
testemunho TE a 280 cm correspondendo a um 

Figura 24 – Gráficos apresentando os valores absolutos em relação a profundidade da ocorrência das ordens de foraminíferos 
nos testemunhos BS02 e BS03 (Silva 2006).
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evento regressivo ocorrido em torno de 3.200 
A.P. 

• Assembleia B – é composta por foraminíferos 
tipicamente estuarinos. No testemunho BS03 
marca o ambiente atual, pois se localiza na boca 
de um estuário e no TE pode ser observado a 220 
– 260 cm marcando um período transgressivo.

• Assembleia C – corresponde a uma assembleia 
típica de regiões marinhas rasas como lagoas e 
enseadas.

• Assembleia D e E – ambas correspondem à 
baía atual. A assembleia D é composta por 
uma fauna de foraminíferos comuns em regiões 

de menor profundidade aos identificados na 
Assembleia E. A 4,8 m do testemunho TE pode 
ser identificada a Assembleia D, indicando um 
período de transgressão marinha ocorrida ± 
5.200 A.P.

CONCLUSÃO

Uma grande riqueza de espécies de foraminíferos 
foi identificada no Complexo Costeiro Sepetiba/
Guaratiba totalizando 270 espécies de foraminíferos 
distribuídas pelo sedimento de fundo da baía e nos 
canais de maré do manguezal de Guaratiba. Nos 

Figura 25 – Índice de diversidade Fisher (α) nos testemunhos BS02 e BS03 da Baía de Sepetiba (Silva 2006).
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Figura 26: Correlação entre as assembleias de foraminíferos do 
Complexo costeiro Guaratiba/Sepetiba e a curva de variação do nível 
do mar do estado do Rio de Janeiro (Laut et al. 2009).
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estudos realizados nas últimas cinco décadas, sobre a 
fauna de foraminíferos do Complexo Costeiro Sepetiba/
Guaratiba foi possível a descrição de cinco novos gêneros 
(Bahianofusos, Bahianotubos, Asteroparatrochammina, 
Guanduella e Todduela), assim como, uma nova espécie 
de Chitinosaccus (C. guaratibaensis). 

Na Baía de Sepetiba foram dominantes espécies 
típicas de ambientes confinados com enriquecimento 
orgânico tais como Ammonia tepida e Buliminella 
elegantissima. A baía apresentou valores de diversidade 
altos (H’ 3,9) que permitiram compartimentá-la em 
três ambientes ecológicos conduzidos principalmente 
pela concentração de matéria orgânica e teor de 
carbonatos. 

No manguezal de Guaratiba as assembleias foram 
compostas de espécies aglutinantes, com ocorrência rara 
de foraminíferos calcários, onde a dominância foi de 
Arenoparrella mexicana e Haplophragmoides wilberti. Os 
índices ecológicos registrados no manguezal oscilaram 
entre 1,5-6,5 no índice α e 1,8-0,6 no índice H’ 
indicando maior influência marinha ao longo dos canais 
do Bacalhau e Pau Torto e ambiente mais confinado 
no rio Portinho. Dentre os parâmetros físico-químicos 
analisados a salinidade mostrou maior influência na 
distribuição das assembleias. 

Oscilações do nível relativo do mar ao longo do 
Quaternário puderam ser reconhecidas nos testemunhos 
coletados na baía de Sepetiba e no manguezal de 
Guaratiba. Um processo regressivo iniciado a partir de 
± 5 100 anos antes do presente com dois períodos de 
estabilização e/ou de pequenas transgressões. 

Os estudos sobre a fauna de foraminíferos do 
complexo costeiro Sepetiba/Guaratiba mostrou-se 
importante do ponto de vista taxonômico, ecológico 
e como ferramentas para estudos evolutivos do 
Quaternário. Contudo, divergências taxonômicas 
e o pouco uso de tratamentos estatísticos de dados 
limitaram o aprofundamento, a aplicabilidade e 
a contextualização regional e global da ecologia e 
paleoecologia dos foraminíferos. Muitos destes estudos 
basearam-se apenas nas amostras coletadas entre a 
década de 60 e 70. Sendo assim, acreditamos que novas 
investigações devem ser conduzidas tendo em vista as 
modificações que estes ambientes sofreram nos últimos 
30 anos. 
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