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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva ampliar o conhecimento científico sobre os eventos 

paleoecológicos e paleoclimáticos, que ocorreram na margem continental do Estado 

da Bahia durante o Período Quaternário, com base em estudos sobre os 

foraminíferos planctônicos. A microfauna de foraminíferos planctônicos foi analisada 

em 13 amostras do sedimento de um testemunho, com 1,40m de comprimento 

coletado no talude continental. Foram isolados 3.900 espécimes pertencentes a 31 

taxa representados principalmente pelas espécies: Globigerinoides trilobus, 

Globigerinoides ruber, Globigerinoides elongatus e Globigerina bulloides. Os índices 

de diversidade, riqueza e equitatividade das espécies de foraminíferos foram altos. 

As testas dos foraminíferos apresentaram coloração predominantemente amarela e 

branca, poucas com sinais de abrasão e fratura o que significa rápida deposição e 

lento revolvimento do sedimento no talude continental. Os padrões de distribuição e 

as variações das abundâncias da espécie Globorotalia truncatulinoides, do plexo G. 

menardii e da razão bentônico/planctônico ao longo do testemunho atribuíram 

conotações bioestratigráficas possivelmente correspondentes às biozonas 

internacionais do Quaternário e sugerem variações eustáticas do nível relativo do 

mar, que estão relacionadas aos eventos climáticos globais durante este Período.  

Dessa forma, o intervalo sedimentar relacionado ao estágio interglacial (Holoceno), 

apresentou maior abundância das formas características de águas quentes (Plexo 

G. menardii) e maior razão de formas planctônicas, enquanto o intervalo relacionado 

ao estádio glacial (Pleistoceno) apresentou maior abundância das formas 

características de águas frias (G. truncatulinoides) e maior razão de formas 

bentônicas.  

 

 

Palavras-chave: Foraminíferos planctônicos; bioestratigrafia; Quaternário. 
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ABSTRACT 

 

This work has the objective of expand the scientific knowledge about the 

paleoecological and paleoclimatic events occurred in the continental margin of Bahia, 

during the Quaternary Period, based on studies about planktonic foraminifers. The 

planktonic foraminifers microfauna was analysed in 13 samples of sediment core, 

with 1,40m length, collected in the continental slope. 3900 specimens from 31 taxa 

were isolated, represented mainly by the species: Globigerinoides trilobus, 

Globigerinoides ruber, Globigerinoides elongatus e Globigerina bulloides.  Diversity, 

richness and evenness indices were high.  The foraminifers tests presented 

coloration prevailing yellow and white, few with abrasion signs and fracture, what 

means fast deposition and slow revolving of the sediment in the continental slope. 

Distribution patterns and abundance variations from the specie Globorotalia 

truncatulinoides, from G. menardii complex and from the benthic/planktonic ratio 

along the core assigned biostratigraphic connotations, possibly corresponding to 

international biozones from Quaternary, suggesting eustatic variations from the 

relative level of the sea, wich is related to the global climatic events during this 

Period. Thus, the sedimental interval related to interglacial stage (Holocene), showed 

greater abundance of particulars forms from hot waters (G. menardii complex) and 

greater ratio from planktonic forms, while the interval related to glacial stage 

(Pleistocene) presented greater abundance of particulars forms from cold waters (G. 

truncatulinoides) and greater ratio of benthic forms. 

 

 Keywords: Planktonic foraminifers; biostratigraphy; Quaternary
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Foraminíferos 

 

Foraminíferos são organismos unicelulares classificados sistematicamente como 

Reino Protoctista, Filo Granuloreticulosa, Classe Foraminiferida (Sen Gupta, 1999). 

Apresentam testa de composição orgânica, calcária, silicosa ou aglutinante cujo 

formato varia de acordo com o seu hábito (Corliss & Fois, 1990; Boltovskoy et al. 

1991). Esses organismos emitem pseudópodos reticulados como expansões 

citoplasmáticas que se projetam para o exterior da testa, os quais são responsáveis 

pela locomoção, respiração, captura de alimentos e fixação do organismo. Os 

caracteres morfológicos da testa como: a composição da parede, a forma, o arranjo 

e número de câmaras, as linhas de sutura, o número e a posição da(s) abertura(s) e 

a ornamentação, constituem a base para a distinção entre os taxa na classificação 

dos foraminíferos (Boltovskoy et al. 1991). São importantes contribuidores na 

sedimentação do fundo oceânico e o tamanho médio das testas dos organismos 

varia entre 100 µm e 1000 µm, sendo encontradas exceções de até 10 cm de 

comprimento (Nummulites). 

 

As variações qualitativas e quantitativas de foraminíferos acumulados nos 

sedimentos refletem as mudanças no padrão de circulação oceânica e no clima de 

uma região ao longo do tempo geológico (Boltovskoy et al. 1996). Esses 

microorganismos são usados para análises oceanográficas, bioestratigráficas e 

interpretações ambientais e paleoambientais, devido à abundância nos sedimentos, 

excepcional forma de preservação, ampla distribuição geográfica e batimétrica, alta 

diversidade e principalmente sensibilidade às variações das condições ambientais 

(temperatura, profundidade, salinidade, caráter do fundo, luminosidade, turbidez da 

água, pH, e outros). Os fatores ecológicos além de influenciarem na distribuição 

geográfica dos foraminíferos também influenciam na morfologia e na mudança do 

tamanho e espessura das suas testas (Loeblich & Tappan 1988; Jorissen 1999; 

Samir & El-Din 2001) (Figura 1).  
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Eles apresentam hábito bentônico (fixos ou móveis) ou planctônico e possuem 

espécies características para diversos ambientes específicos, por exemplo: dentre 

os bentônicos Elphidium rugulosum, Nonionella basispinata, Textularia articulata, 

Quinqueloculina poeyana vivem em profundidades de 0 a 37 m e suportam 

temperaturas entre 11,1º e 20,6º C; dentre os planctônicos Globigerina pachyderma 

vive nas zonas Antártica e Ártica em temperaturas entre 0 e 5º C enquanto 

Globigerinoides ruber, Hastigerina pelagica, Globigerinita glutinata, Globigerina 

Rubescens, Globorotalia truncatulinoides são encontradas em zonas subtropicais, 

cujas temperaturas variam entre 18º e 24º C (Boltovskoy & Wright 1976, Boltovskoy 

et al. 1991). 

 

Caddah et al. (1997) utilizaram o biozoneamento dos foraminíferos para descrever 

as fácies sedimentares associadas às mudanças do nível do mar na Bacia de 

Campos. As análises de foraminíferos planctônicos foram utilizadas com sucesso 

para identificar biozonas climáticas. 

 

 

Figura 01: A: Foraminíferos planctônicos indicadores de águas frias: 01 - Globigerina 

bulloides (d’Orbigny, 1839); 02 - Globorotalia truncatulinoides (d’Orbigny, 1826). B: 

Foraminíferos planctônicos indicadores de águas quentes: 03 - Globigerinoides ruber 

(d’Orbigny); 04 - Globorotalia menardii (d’Orbigny, 1826); 05 - Globorotalia menardii 

(d’Orbigny) f. fimbriata (Brady, 1884); 06 - Globorotalia menardii (d’Orbigny) f. tumida 

(Brady, 1884); 07 - Globorotalia menardii (d’Orbigny) f. ungulata (Bermudéz, 1961). Fonte: 

Araújo & Machado, 2008a 

A 

B 
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1.2 Bioestratigrafia 

 

Segundo o Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica, CNBE (1986) a 

Bioestratigrafia é a parte da Estratigrafia que se baseia no conteúdo fossilífero das 

rochas, objetivando a definição, organização e correlação de unidades 

estratigráficas. Uma biozona ou Zona, unidade bioestratigráfica básica, é uma 

unidade de rochas caracterizadas pelo seu conteúdo fossilífero. Esse conteúdo deve 

ser bem definido, a ponto de permitir que uma Zona seja diferente daquelas que lhes 

são imediatamente sobre e subjacentes. Uma Zona pode ser dividida em subzonas 

e um conjunto de Zonas pode ser agrupado em uma superzona. 

 

No intervalo Pleistoceno-Holoceno o biozoneamento reflete oscilações climáticas 

considerando flutuações regionais de taxa altamente sensíveis às variações 

ambientais, principalmente à temperatura das águas superficiais.  

 

As espécies planctônicas são especialmente eficientes nas determinações de idade 

e na correlação de estratos, sendo aplicáveis em amplas distâncias e permitindo 

correlações em escala intercontinental (Bolli & Saunders 1985 apud Andrade, 1997). 

Estudos com base em foraminíferos planctônicos resultam na obtenção de dados a 

respeito das variações do nível médio do mar, que ocorreram em períodos glaciais e 

interglaciais. Assim, são comuns trabalhos que utilizam esses organismos para 

realização de subzoneamento do Quaternário (2,588 milhões de anos) (Berggren et 

al. 1985 apud Vicalvi, 1997). A aplicação bem sucedida dos foraminíferos 

planctônicos à análise bioestratigráfica se deve ao seu rápido desenvolvimento 

evolutivo, que torna possível a separação de estratos com duração de menos de um 

milhão de anos, e de poucos centímetros de espessura (Boltovskoy 1973). 

 

Ericson & Wollin (1968), propõem uma subdivisão para o período Quaternário, em 

Zona Z e Zona Y referentes aos intervalos pós glacial pertencente ao Holoceno, e 

glacial pertencente ao Pleistoceno, respectivamente, com base nas variações de 

ausência e presença do plexo Globorotalia menardii e da espécie Globorotalia 

trucatulinoides. Vilcalvi (1999) propõe maior subdivisão das Zonas Z e Y do 

Quartenário realizada por Ericson & Wollin (1968), através de registros de periódicos 
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desaparecimentos e reaparecimentos do plexo Pulleniatina e outras espécies 

planctônicas associadas, estabelecendo assim 18 subzonas (Z1, Z2,Y1 a Y5 e X1 a 

X11) (Figura 2). Segundo Vicalvi (1999), biozoneamento data os principais eventos 

climáticos nos últimos 150.000 anos, aprimora a correlação dos testemunhos e 

permite cálculos mais precisos das taxas de sedimentação das seções estudadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bioestratigrafia será utilizada, no presente trabalho, como ferramenta de 

correlação de eventos paleoceanográficos e paleoclimáticos interpretados através 

de dados micropaleontológicos (foraminíferos planctônicos e bentônicos). 

 

Figura 2: Esquema simplificado do biozoneamento do final dos períodos 
Pleistoceno e Holoceno, modificado de Ericson and Wollin (1968) e Vicalvi 
(1999). Idades representadas fora de escala. Fonte: Sanjinés, Strohschoen 
& Vilela, 2005 

Plexo G. menardii 
Plexo 

Pulleniatina 
G. inflata 

Ausente Presente Ausente Presente Presente Ausente 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Identificar assembléias de foraminíferos planctônicos presentes na subsuperfície do 

talude continental com o intuito de reconstituir eventos paleoecológicos e 

paleoclimáticos que ocorreram no Quaternário no Estado da Bahia, entre eles: 

influência continental na sedimentação, ocorrência de influxos de suprimento 

orgânico, variações do nível relativo do mar e variações paleoclimáticas.  

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar a distribuição dos foraminíferos, com avaliação de sua 

abundância relativa, riqueza, diversidade e equitatividade; 

2. Analisar a distribuição das espécies bioindicadoras de águas quentes e frias 

ao longo do testemunho; 

3. Estabelecer as condições ecológicas do ambiente deposicional, a partir das 

assembléias de foraminíferos bioindicadores encontradas; 

4. Identificar as Zonas bioestratigráficas a partir dos padrões de distribuição das 

assembléias; 

5. Inferir eventos de mudança climática ocorridos no Estado da Bahia, desde o 

Pleistoceno; 

6. Correlacionar e integrar os resultados obtidos com os dados publicados em 

trabalhos similares, já realizados no Estado da Bahia. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

Situada na costa norte do estado da Bahia, Brasil, a área de estudo possui clima 

quente e úmido. O padrão de precipitação pluviométrica apresenta um período seco, 

entre setembro e fevereiro e, um período chuvoso, entre março e agosto (Sei, 1999; 

Mafalda Jr., 2000). O testemunho SIS-288 foi coletado para Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) no talude continental, a 26 Km da linha de costa, em profundidade 

de 1500 metros e coordenadas geográficas 12°41’27” S e 37°51’57” W, (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3: Localização da área de estudo e da estação de coleta do testemunho SIS-288 
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A planície costeira da área de estudo é constituída, basicamente, de rochas do 

embasamento Pré-Cambriano e Mesozóico (Formação São Sebastião), e de 

acumulações de sedimentos inconsolidados do Terciário (Formação Barreiras) e 

Quaternário (Dominguez et al. 1996). 

 

A plataforma continental norte do Estado, da praia da Barra, no município de 

Salvador, até a foz do rio Itariri, no município de Mata de São João apresenta a 

borda localizada entre as isóbatas de 60 e 80 m a uma distância de 

aproximadamente 18 km da linha de costa. O talude apresenta largura média entre 

80 e 100 km, o declive varia entre 1º e 28º e a parte superior do talude mostra forte 

declividade até o intervalo de 400 a 800 m (Leão & Brichta, 1996) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Renderização tridimensional da plataforma continental do litoral norte do 
estado da Bahia, Centro de Recursos Ambientais, CRA (2003) 
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4. DESCRIÇÃO OCEANOGRÁFICA 

 

O Oceano Atlântico Sul, contém um grande giro anticiclônico, que é limitado 

meridionalmente pela Corrente do Atlântico Sul em seu limite inferior e a Corrente 

Sul Equatorial (CSE) em seu limite superior. A borda leste (do oceano Atlântico) é 

ocupada pela corrente de Benguela e a borda oeste pela Corrente de Contorno 

denominada corrente do Brasil (CB).  

 

A CSE ao atingir a costa continental brasileira se bifurca formando um sistema 

formado pela CB, Corrente de Contorno Intermediária (CCI), pela Sub-corrente Norte 

do Brasil (SNB) e pela Corrente Norte do Brasil (CNB) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para simplificar a descrição do escoamento no oceano Atlântico Sul, a porção do 

oceano sobre a margem continental brasileira foi dividida em camadas: camada de 

superfície, os primeiros 150 m de coluna de água; a picnoclina, entre 150 e 500 m; 

camada intermediária, entre 500 e 1000 m; e camada profunda que ocupa porções 

Figura 5: Esquema demonstrando a circulação oceânica superficial do 
Atlântico Sul (modificado de Peterson & Stramma, 1991) 
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inferiores a 1500 m. Estes domínios verticais estão associados às principais massas 

de água do oceano Atlântico Sul, sendo Água Tropical (AT) na superfície, composto 

pela Corrente do Brasil (CB), a Água Central do Atlântico Sul (ACAS) na camada da 

picnoclina, a Água Intermediária Antártica (AIA) na camada intermediária e na 

camada profunda composta por: Água Circumpolar Superior (ACS), a Água 

Profunda do Atlântico Norte (APAN) e a Água Circumpolar Inferior (ACI) (Stramma & 

England, 1999). Entre 1500-3000 m, os movimentos da APAN se dão na forma de 

um escoamento organizado conhecido como Corrente de Contorno Profunda (CCP), 

que flui para sul (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Síntese de escoamento do sistema de correntes de contorno oeste ao longo da 
margem continental brasileira, de acordo com os padrões esquemáticos de grande escala 
de Stramma & England (1999). CSE = Corrente Sul Equatorial; AT = Água Tropical; CB = 
Corrente do Brasil; CNB = Corrente Norte do Brasil; ACAS = Água Central do Atlântico Sul; 
SNB = Sub-corrente Norte do Brasil; CCI = Corrente de Contorno Intermediária; AIA = 
Água Intermediária Antártica; CCP = Corrente de Contorno Profunda; APAN = Água 
Profunda do Atlântico Norte. Profundidade de 0 – 150 m: Camada de superfície; 150 – 500 
m: picnoclina; 500 – 1000 m: camada intermediária e 1000 – 3000 m: camada profunda 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Abertura do Testemunho 

 

O testemunho foi seccionado na sala de Preparação de Laminação Delgadas, 

localizada no Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. O tubo de 

PVC contendo o testemunho de sedimentos, com 1,40 m de comprimento e 7 cm de 

diâmetro, foi colocado em uma base para ficar totalmente preso. Com auxilio de uma 

serra elétrica foi cortado verticalmente, em dois semi-cilindros, sem atingir o 

sedimento. Em uma metade foi realizada a descrição macroscópica do sedimento 

levando-se em consideração as variações de granulometria e coloração. Para 

determinar a cor do sedimento utilizou-se a Rock-Color Chart da Geological Society 

of America. O sedimento contido no testemunho foi seccionado transversalmente, 

com uma lâmina, em intervalos de 10 cm para retirada das amostras de 3 cm de 

altura. Estas amostras foram armazenadas em frascos identificados contendo a 

localização e a profundidade da amostra no testemunho. Para uma melhor 

interpretação as amostras foram numeradas da seguinte forma: Amostra de 

profundidade 0,10 m (amostra n° 1); amostra 0,20 m (n° 2); amostra 0,30 m (n° 3); 

amostra 0,40 m (n° 4); amostra 0,50 m (n° 5); amostra 0,60 m (n° 6); amostra 0,70 m 

(n° 7); amostra 0,80 m (n° 8); amostra 0,90 m (n° 9); amostra 1,00 m (n° 10); 

amostra 1,10 m (n° 11); amostra 1,20 m (n° 12) e amostra 1,30 m (n° 13). 

 

5.2 Preparação das amostras: 

 

No Laboratório de Estudos Costeiros (LEC), vinculado ao Instituto de Geociências 

(IGEO) desta universidade (UFBA) as amostras foram pesadas, lavadas em água 

corrente em peneira com espaçamento de malha 0,062 mm, para não ocorrer 

perdas de testas, secadas em estufa à temperatura máxima de 45º C e pesadas 

novamente para calcular a fração de silte e argila das amostras.   
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5.3 Triagem e identificação das espécies de foraminíferos  

 

As amostras secas foram quarteadas, de acordo com o seu peso, e foram triadas as 

trezentas primeiras testas inteiras de foraminíferos planctônicos e bentônicos, para 

calcular o número de foraminíferos bentônicos e o número de foraminíferos 

planctônicos do total da amostra. Após este procedimento foram triadas mais testas 

de foraminíferos planctônicos até completar um total de 300 testas de cada amostra 

para a identificação das espécies. A triagem foi realizada com lupa binocular na sala 

do Grupo de Estudos de Foraminíferos (GEF/ IGEO/ UFBA) e os exemplares triados 

foram colados em lâminas de Franke. A classificação sistemática genérica dos 

planctônicos foi baseada em Loeblich & Tappan (1988), a específica de acordo Sen 

Gupta (1999) e com diversas publicações recentes. 

 

5.4 Coloração e Preservação das Testas 

 

A coloração das testas foi analisada segundo os padrões de cor utilizados por Leão 

& Machado (1989), são elas: branca ou incolor, amarela, marrom, preta e 

mosqueada. 

 

O grau de preservação das testas será avaliado segundo padrões adotados por 

Cottey & Hallock (1988) onde: normal, refere-se à testas bem preservadas no 

sedimento; abrasão, a testa que apresenta arranhões, perfurações ou estrias; 

quebramento, a testa que apresenta depressões de impacto ou câmaras periféricas 

quebradas; dissolução, a testa com a parte externa dissolvida mostrando estruturas 

internas das câmaras; misto, quando dois ou mais padrões citados anteriormente 

forem encontrados em uma mesma testa. 

 

5.5 Tratamento de Dados 

 

Razão Planctônicos e Bentônicos: A razão é usada para reconstruções 

paleoceanográficas e refere-se ao número de foraminíferos bentônicos em relação 

ao de planctônicos encontrados na amostra. Isto é possível devido à maior 

abundância de foraminíferos planctônicos em áreas mais profundas e mais distantes 
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da costa (Moura & Abreu, 1980 apud Carvalho, 2000), (Araújo & Machado, 2008a, 

b). 

 

Freqüência de Ocorrência (%): A freqüência de ocorrência (FO) é a relação entre o 

número de amostras onde a espécie ocorreu (p), e o número total de amostras 

analisadas (P) (Ab´Saber et al. 1997). Será calculada pela fórmula: 

 

 

 

De acordo com os valores obtidos, as espécies podem ser agrupadas nas seguintes 

categorias (Dajoz, 1983): 

 Espécies constantes: presentes em mais de 50% das amostras; 

 Espécies acessórias: presentes em 25% a 50% das amostras;  

 Espécies acidentais: presentes em menos de 25% das amostras. 

 

Abundância relativa (%): A partir dos dados de abundância absoluta foram 

realizados cálculos de abundância relativa (AR), que é a razão entre o número de 

indivíduos de uma determinada espécie na amostra (n) e o número total de 

indivíduos de todas as espécies da amostra (T). Será calculada pela seguinte 

fórmula: 

 

 

 

Com os valores obtidos, as espécies foram separadas em (Dajoz, 1983): 

 Espécies Principais: abundância maior que 5%; 

 Espécies Acidentais: abundância entre 1% e 5 %;  

 Espécies Traços: abundância menor que 1%. 

 

Índice de Riqueza de espécies (R): É a relação entre o número total de espécies (S) 

e o número total de indivíduos (N) presentes em cada amostra (Clarcke & Warwick 

1994). Foi utilizado o índice de Margalef (1958) apud Ludwig & Reynoldes (1988) 

dado pela fórmula: 
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Diversidade de Shanon – Wiener (1948) (H´): Este índice considera a abundância 

relativa (proporção) das espécies na comunidade e a distribuição das espécies em 

cada amostra e pode ser expresso pela fórmula: 

 

 

 

Onde (s) é o número total de espécies, (pi) é a proporção de indivíduos da espécie, 

(ni) número de indivíduos de uma determinada espécie e (N) número total de 

indivíduos da amostra. A unidade utilizada foi o “bit” Pielou (1984) cujo logarítmico é 

utilizado na base 2.   

 

Índice de Equitatividade (J): É a relação com a uniformidade da distribuição dos 

indivíduos entre as diferentes espécies (Clarcke & Warwick, 1994). Neste trabalho foi 

utilizado o índice de Pielou (1969), expresso pela fórmula abaixo: 

 

 

 

Onde H’ é a diversidade de espécies, Hmax a diversidade sob condições de máxima 

equitatividade, expresso como log2 S, sendo S o número de espécies. 

 

Espécies Representativas: 

Devido ao grande número de espécies identificadas foram utilizadas para analisar a 

distribuição dos foraminíferos em subsuperfície apenas os indivíduos constantes, ou 

seja, as espécies que possuem freqüência de ocorrência maior que 50% que sejam 

principais ou acessórias, ou seja, que têm abundância relativa maior que 1%, 

denominadas de espécies representativas.  

 

Análises Multivariadas: 

A análise de agrupamentos é aplicada na exploração das similaridades entre 

amostras ou entre as espécies definindo-as em grupos. Foi realizada uma análise de 

ordenação (MDS) para criar um agrupamento feito entre as amostras, através do 

programa Paleontological Statistics – PAST (Versão 1.91) e aplicado o coeficiente de 

similaridade de Bray-Curtis, utilizando as espécies representativas. As análises foram 
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realizadas sob dois diferentes modos: modo-Q (agrupamento entre amostras, 

segundo as espécies nelas contidas) e modo-R (agrupamento entre espécies). 

 

 

5.6 Bioestratigrafia 

 

Foram identificadas espécies de foraminíferos bioindicadoras de águas frias e 

quentes com a finalidade de realizar o biozoneamento do período Quaternário, com 

a identificação das Zonas Z (Holoceno) e Y (Pleistoceno). Os sedimentos que foram 

depositados durante episódios glaciais apresentam associação de espécies de 

foraminíferos típicas de águas frias, enquanto aqueles depositados durante 

episódios interglaciais apresentam associação de espécies características de águas 

quentes (Vicalvi, 1999). 

 

As espécies utilizadas para identificação das Zonas e que foram encontradas no 

testemunho foram as seguintes: plexo Globorotalia menardii, que inclui os taxa G. 

menardii, G. menardii f. fimbriata, G. menardii f. tumida; G. menardii f. ungulata e 

Globigerinoides ruber, indicadoras de águas quentes, (Debenay & Redois, 1997; 

Vicalvi, 1977; Sanjinés, 2006; Araújo & Machado, 2008a);  Globorotalia 

truncatulinoides e Globigerina bulloides indicadoras de águas frias (Vicalvi & Palma, 

1980; Ericson & Wollin, 1968; Araújo & Machado, 2008a).  

 

 A variação da abundância absoluta dessas espécies de foraminíferos planctônicos 

bioindicadoras ambientais, ao longo do testemunho, foi analisada através de 

gráficos. Através dessas análises, os intervalos de deposição do testemunho foram 

relacionados a eventos climáticos que caracterizam as Zonas do período 

Quaternário. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Descrições do Testemunho 

 

O testemunho SIS-288 apresenta em toda sua extensão composição 

predominantemente lamosa, variando de 99,1% (amostra 10) a 94,7% (amostra 3). 

Ao longo do testemunho não foram observadas estruturas sedimentares visíveis 

macroscopicamente (Tabela I) (Figura 7). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da base até 1,05m o sedimento apresenta cor cinza esverdeada escura (5G4/1) e a 

partir de 1,05m até 0,75m ocorre a cor cinza esverdeada escura (5GY4/1). Entre 

0,75m e 0,68m observa-se a cor cinza esverdeada (5G6/1) com estruturas 

irregulares cinza oliva claro (5Y6/1) passando entre 0,68m e 0,40m para cinza oliva 

(5Y4/1). A partir de 0,40m até o topo o sedimento apresenta as cores cinza oliva 

(5Y4/1) e amarelo fosco (5Y6/4) em cada metade longitudinal do testemunho (Figura 

8). 

PROF. Am. (m) PROF. (m) Areia (%) Lama (%) 

0,10 1500 5,2 94,8 

0,20  3,9 96,1 

0,30  5,4 94,6 

0,40  4,7 95,3 

0,50  3,2 96,8 

0,60  2,6 97,4 

0,70  2,1 97,9 

0,80  1,5 98,5 

0,90  0,8 99,2 

1,00  0,9 99,1 

1,10  3,1 96,9 

1,20  3,6 96,4 

1,30  2,8 97,2 

Tabela I: Valores relativos de granulometria do 
sedimento do testemunho SIS-288. PROF. = 
profundidade;  PROF. Am. = profundidade na seção 
do testemunho 
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Figura 8: Diagrama ilustrativo mostrando coloração e granulometria do 
sedimento ao longo do testemunho SIS-288 
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Figura 7: Percentuais da granulometria presente nas amostras do testemunho SIS-288 
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6.2 Classificação Sistemática 

 

A classificação sistemática genérica dos espécimes foi realizada segundo Loeblich & 

Tappan (1988), com adaptação à nova classificação apresentada em Sen Gupta 

(1999). A identificação das espécies foi realizada segundo diversas publicações de 

foraminíferos recentes. Na lista das espécies além das referências originais e das 

sinonímias encontradas, constam as referências bibliográficas utilizadas na 

identificação das mesmas, entre elas: Boltovskoy (1965); Tinoco (1985), Fiquêredo 

(2000), Morais (2001), Araújo (2004), Araújo & Machado (2008a,b,c); Araújo (2009). 

 

Reino PROTOCTISTA Haeckel, 1866 

 

Filo GRANULORETICULOSA Margulis, 1999 

 

Classe FORAMINIFERIDA Sen Gupta, 1999 

 

Ordem GLOBIGERININA Delage & Hérouard, 1896 

 

Superfamília GLOBOROTALIACEA Cushman, 1927 

 

Família GLOBOROTALIIDAE Cushman, 1927 

 

Gênero Globorotalia Cushman, 1927 

 

Globorotalia crassaformis (Galloway et Wissler, 1927)  

 

Globorotalia crassaformis (Galloway et Wissler) – Boltovskoy (1969); Tinoco (1980); 

Machado (1981); Leipnitz (1987); Araújo (2004); (Araújo & Machado, 2008a). 
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Globorotalia hirsuta (d´Orbigny, 1839)  

 

Globorotalia hirsuta (d´Orbigny) – Boltovskoy (1959); Boltovskoy (1962); Boltovskoy 

(1969); Carvalho (1980); Machado (1981); Araújo (2004); Araújo & Machado 

(2008a). 

Globorotalia inflata (d´Orbigny, 1839) 

 

Globorotalia inflata (d´Orbigny) - Boltovskoy (1959); Boltovskoy (1969); Stainforth 

(1975); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a). 

 

Globorotalia menardii (d´Orbigny, 1826) 

 

Globorotalia menardii menardii (d’Orbigny) – Rossi (1999). 

Globorotalia menardii (d´Orbigny) – Boltovskoy (1959); Boltovskoy (1962); 

Boltovskoy (1969); Barker (1960); Cifeli (1965); Tinoco (1980); Tinoco (1985); 

Machado (1981);  Machado (1995); Leipnitz (1987); Andrade (1997); Araújo (2004); 

Araújo & Machado (2008a); Araújo (2009). 

 

Globorotalia menardii (d´Orbigny) forma fimbriata (Brady, 1884) 

 

Globorotalia menardi (d´Orbigny) forma fimbriata (Brady) – Boltovskoy (1959); 

Boltovskoy (1962); Boltovskoy (1969); Carvalho (1980); Machado (1981); Araújo 

(2004); Araújo & Machado (2008a). 

 

Globorotalia menardii (d´Orbigny) forma tumida (Brady,1884) 

 

Globorotalia menardii (d´Orbigny) forma tumida (Brady) – Boltovskoy (1959); 

Boltovskoy (1962); Boltovskoy (1969); Tinoco (1980); Tinoco (1985), Carvalho 

(1980); Machado (1981); Leipnitz (1987); Rossi (1999); Araújo (2004); Araújo & 

Machado (2008a). 
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Globorotalia menardii (d´Orbigny) forma ungulata Bermudéz, 1961  

 

Globorotalia menardii (d´Orbigny) forma ungulata Bermudéz – Boltovskoy (1969); 

Tinoco (1980); Tinoco (1985); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a). 

 

Globorotalia truncatulinoides (d’Orbigny, 1839) 

 

Globorotalia truncatulinoides (d’Orbigny) – Boltovskoy (1959); Boltovskoy (1962); 

Boltovskoy (1969); Cifeli (1965); Carvalho (1980); Tinoco (1980); Tinoco (1985); 

Machado (1981); Machado (1995); Leipnitz (1987); Andrade (1997); Figuerêdo 

(2000); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a,b). 

 

Globorotalia anfracta Parker (1962) 

 

Globorotalia anfracta (Parker) - Tinoco (1985) 

Família PULLENIATINIDAE Cushman, 1927 

 

Gênero Pulleniatina Cushman, 1927 

 

Pulleniatina obliquiloculata (Parker & Jones, 1862) 

 

Pulleniatina obliquiloculata (Parker & Jones) - Boltovskoy (1959); Barker (1960); 

Bermudez (1961); Cifeli (1965); Tinoco (1980); Tinoco (1985); Machado (1981); 

Leipnitz (1987); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a,b). 

 

Família CANDEINIDAE Cushman, 1927 

 

Subfamília GLOBIGERINITINAE Bermúdez, 1961 

 

Gênero Globigerinita Brönnimam, 1951 
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Globigerinita glutinata (Egger, 1893) 

 

Globigerinita glutinata (Egger) – Boltovskoy (1969); Cifeli (1965); Jones (1971); 

Machado (1981); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a,b). 

 

Globigerinita iota Parker, 1962 

 

Globigerinita iota Parker – Boltovskoy (1969); Tinoco (1980); Tinoco (1985); Araújo 

(2004); Araújo & Machado (2008a,b). 

 

Subfamília CANDEININAE Cushman, 1927 

 

Gênero Candeina d´Orbigny, 1839 

 

Candeina nitida d´Orbigny, 1839 

 

Candeina nítida d´Orbigny - Boltovskoy (1959); Boltovskoy (1962); Boltovskoy 

(1969); Barker (1960); Bermudez (1961); Cifeli (1965); Jones (1971); Tinoco (1980); 

Machado (1981); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a). 

 

Superfamília GLOBIGERINACEA Carpenter, Parker & Jones, 1862 

 

Família GLOBIGERINIDAE Carpenter, Parker & Jones, 1862 

 

Subfamília GLOBIGERININAE Carpenter, Parker & Jones, 1862 

 

Gênero Globigerinoides Cushman, 1927 

 

Globigerinoides conglobatus (Brady, 1879)  

 

Globigerinoides conglobata (Brady) – Boltovskoy (1959); Barker (1960). 

Globigerinoides conglobatus (Brady) – Boltovskoy (1959); Boltovskoy (1969); 

Bermudez (1961); Cifeli (1965); Tinoco (1980); Tinoco (1985); Carvalho (1980); 
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Machado (1981); Machado (1995); Leipnitz (1987); Andrade (1997); Rossi (1999); 

Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a). 

 

Globigerinoides elongatus (d´Orbigny, 1826) 

 

Globigerinoides elongatus (d´Orbigny) - Bermudez (1961); Cifeli (1965); Boltovskoy 

(1969); Tinoco (1980); Machado (1981); Leipnitz (1987); Araújo (2004); Araújo & 

Machado (2008a). 

 

Globigerinoides quadrilobatus (d´Orbigny, 1846) 

 

Globigerinoides quadrilobatus (d´Orbigny) – Tinoco (1985); Araújo (2004); Araújo & 

Machado (2008a). 

 

Globigerinoides ruber (d´Orbigny, 1839) 

 

Globigerinoides rubra (d´Orbigny) – Boltovskoy (1959); Barker (1960); Araújo, 

(2003).  

Globigerinoides ruber (d´Orbigny) – Bermudez (1961); Boltovskoy (1962); Boltovskoy 

(1969); Cifeli (1965); Jones (1971); Tinoco (1980); Tinoco (1985); Carvalho (1980); 

Machado (1981); Machado (1995); Leipnitz (1987); Andrade (1997); Ross (1999); 

Figuerêdo (2000); Moraes (2001); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a,b); 

Araújo (2009). 

 

Globigerinoides ruber (d´Orbigny) forma pyramidalis (van den Broeck, 1876) 

 

Globigerinoides ruber (d´Orbigny) f. pyramidalis (van den Broeck) - Boltovskoy 

(1959); Boltovskoy (1962); Boltovskoy (1969); Bermudez (1961); Tinoco (1980); 

Machado (1981); Leipnitz (1987); Rossi (1999); Araújo (2004); Araújo & Machado 

(2008a,b). 
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Globigerinoides saculifer (Brady, 1877) 

 

Globigerinoides saculifera (Brady) – Barker (1960); Boltovskoy (1959). 

Globigerinoides trilobus (Reuss) forma saculifera (Brady) - Boltovskoy (1969); Rossi 

(1999). 

Globigerinoides saculifer (Brady) – Boltovskoy (1962); Tinoco (1980); Tinoco (1985); 

Machado (1981); Machado (1995); Leipnitz (1987); Andrade (1997); Figuerêdo 

(2000); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a); Araújo (2009). 

 

Globigerinoides sp. A 

 

Globigerinoides trilobus (Reuss, 1850) 

 

Globigerinoides trilobus trilobus (Reuss) - Rossi (1999). 

Globigerinoides trilobus (Reuss) – Tinoco (1980); Tinoco (1985); Cifeli (1965); 

Boltovskoy (1969); Jones (1971); Machado (1981); Leipnitz (1987); Andrade (1997); 

Figuerêdo (2000); Moraes (2001); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a,b). 

 

Gênero Globigerina d´Orbigny, 1826 

 

Globigerina bulloides d´Orbigny, 1826 

 

Globigerina bulloides d´Orbigny – Boltovskoy (1962); Boltovskoy (1959); Boltovskoy 

(1969); Barker (1960); Jones (1971); Tinoco (1980); Machado (1981); Loeblich & 

Tappan (1988); Leipnitz (1987); Andrade (1997); Figuerêdo (2000); Araújo (2004); 

Araújo & Machado (2008a,b); Araújo (2009). 

 

Globigerina calida Parker, 1962 

 

Globigerina calida Parker - Boltovskoy (1969); Araújo (2004); Araújo & Machado 

(2008a). 
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Globigerina conglomerata Schwager, 1866 

 

Globigerina bulloides forma conglomerata Schwager - Cifeli (1965); Boltovskoy 

(1962). 

Globigerina conglomerata Schwager – Barker (1960); Boltovskoy (1969); Araújo 

(2004); Araújo & Machado (2008a). 

 

Globigerina dutertrei (d´Orbigny, 1839) 

 

Globigerina dutertrei (d´Orbigny) – Bermudez (1961); Cifeli (1965); Boltovskoy 

(1969); Jones (1971); Tinoco (1980); Tinoco (1985); Machado (1981); Leipnitz 

(1987); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a,b). 

 

Globigerina eggeri Rhumbler,1901 

 

Globigerina dutertrei (d´Orbigny) forma eggeri Rhumbler – Tinoco (1959). 

Globigerina eggeri Rumbler – Barker (1960); Boltovskoy (1959); Boltovskoy (1962); 

Boltovskoy (1969); Carvalho (1980); Araújo (2004); Araújo (2008a,b). 

Globigerina sp. A 

 

Globigerina inflata d´Orbigny, 1839 

 

Globigerina inflata d´Orbigny – Boltovskoy (1959); Boltovskoy (1962); Barker (1960); 

Cifeli (1965); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a,b). 

 

Globigerina pachyderma (Ehrenberg, 1861) 

 

Globigerina pachyderma (Ehrenberg) - Barker (1960); Boltovskoy (1969); Araújo 

(2004); Araújo & Machado (2008a). 
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Globigerina pachyderma (Ehrenberg) forma superficiaria Boltovskoy, 1969 

 

Globigerina pachyderma (Ehrenberg) forma superficiaria Boltovskoy – Boltovskoy 

(1969); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a). 

 

Globigerina quinqueloba Natland, 1938 

 

Globigerina quinqueloba Natland - Cifeli (1965); Boltovskoy (1969); Araújo (2004); 

Araújo & Machado (2008a,b). 

 

Gênero Globigerinella Cushman, 1927 

 

Globigerinella aequilateralis (Brady, 1879) 

 

Globigerinella aequilateralis (Brady) – Boltovskoy (1959); Boltovskoy (1962); 

Boltovskoy (1969); Barker (1960); Cifeli (1965); Tinoco (1980); Tinoco (1985); 

Machado (1981); Andrade (1997); Araújo (2004); Araújo & Machado (2008a). 

 

Subfamília ORBULININAE Schultze, 1854 

 

Gênero Biorbulina d´Orbigny, 1839 

 

Biorbulina bilobata (d´Orbigny), 1846 

 

Biorbulina bilobata (d´Orbigny) – Tinoco (1980); Araújo (2004); Araújo & Machado 

(2008a). 

 

Gênero Orbulina 

 

Orbulina universa d´Orbigny, 1839 

 

Orbulina universa d´Orbigny –Boltovskoy (1959); Boltovskoy (1962); Boltovskoy 

(1969); Bermudez (1961); Cifeli (1965); Tinoco (1980); Tinoco (1985); Machado 



 

37 

 

(1981); Machado (1995); Leipnitz (1987); Andrade (1997); Figuerêdo (2000); Araújo 

(2004); Araújo & Machado (2008a,b); Araújo (2009). 

 

6.3 Cor e Grau de Preservação das Testas 

 

No testemunho SIS-288 os percentuais de grãos de foraminíferos amarelos variam 

de 12,67 a 39,00 % (amostras 9 e 12); de grãos brancos variam de 24,00 a 52,33 % 

(amostras 12 e 7); de grãos marrons variam de 14,67 a 30,00 % (amostras 2 e 9); de 

grãos mosqueados variam de 3 a 9 % (amostras 6 e 10); e os grãos pretos variam 

de 0,00 % a 12,33 % (amostras 1; 2 e 6). Observa-se predominância de grãos 

brancos, amarelos e seguidos de grãos marrons (Figura 9) (Tabela II). 

 

 

 

Nas amostras do testemunho SIS-288 os percentuais de foraminíferos normais 

variam de 55,33 a 90,00 % (amostras 13 e 2); com sinais de dissolução variam de 

4,67 a 22,33 % (amostras 2 e 13); quebrados variam de 0,67 a 5,00 % (amostras 2; 

COLORAÇÃO Branca Amarela Marron Preta Mosqueada 

ABUNDÂNCIA AB AR% AB AR% AB AR% AB AR% AB AR% 

Prof. Am (m)           

0,10 112 37,33 107 35,67 63 21,00 0 0,00 18 6,00 

0,20 116 38,67 114 38,00 44 14,67 0 0,00 26 8,67 

0,30 142 47,33 78 26,00 51 17,00 10 3,33 19 6,33 

0,40 134 44,67 79 26,33 56 18,67 15 5,00 16 5,33 

0,50 138 46,00 90 30,00 48 16,00 13 4,33 11 3,67 

0,60 107 35,67 72 24,00 75 25,00 37 12,33 9 3,00 

0,70 157 52,33 55 18,33 68 22,67 7 2,33 13 4,33 

0,80 98 32,67 85 28,33 88 29,33 17 5,67 12 4,00 

0,90 134 44,67 38 12,67 90 30,00 18 6,00 20 6,67 

1,00 121 40,33 72 24,00 64 21,33 16 5,33 27 9,00 

1,10 90 30,00 88 29,33 85 28,33 12 4,00 25 8,33 

1,20 72 24,00 117 39,00 82 27,33 19 6,33 10 3,33 

1,30 92 30,67 83 27,67 76 25,33 34 11,33 15 5,00 

Tabela II: Valores absolutos e relativos da coloração das testas dos foraminíferos do 
testemunho SIS-288. Prof. Am = Profundidade na seção do testemunho, AB = Abundância 
absoluta; AR = Abundância relativa 
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5; 12 e 4); com sinais de abrasão variam de 1,33 % a 8,00 % (amostras 3; 5 e 13) e 

com padrões mistos variam de 1,00 a 13,00% (amostras 1 e 13). As testas de 

foraminíferos normais prevalecem em todas as amostras deste testemunho, 

seguidos dos grãos dissolvidos (Figura 10) (Tabela III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Percentuais dos tipos de testas de foraminíferos quanto ao seu estado de 
preservação, presentes nas amostras do sedimento do testemunho SIS-288 

Figura 9: Percentuais dos tipos de testas coloridas presentes nas amostras do 
testemunho SIS-288 
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6.4 Análise Estatística 

 

Nas 13 amostras do testemunho, foram selecionadas 5123 testas de foraminíferos 

bentônicos e planctônicos para cálculo da razão bentônico/planctônico e 3900 testas 

de foraminíferos planctônicos para identificação das espécies.  Foram identificadas 

31 espécies planctônicas. 

 

6.4.1 Razão Planctônicos e Bentônicos 

 

A partir do resultado da fauna total de foraminíferos em cada amostragem foi 

possível obter o gráfico da razão entre os hábitos planctônicos e bentônicos (Figura 

11). Esse gráfico expressa a porcentagem de foraminíferos planctônicos em relação 

à de foraminíferos bentônicos, indicando uma maior ou menor ocorrência desses 

organismos sobre a população total. Os foraminíferos planctônicos predominam 

sobre os bentônicos ao longo de todo o testemunho. A partir da amostra de 0,90 m 

PRESERVAÇÃO Normal Abrasão Quebrada Dissolvida Misto 

ABUNDÂNCIA AB AR% AB AR% AB AR% AB AR% AB AR% 

Prof. Am. (m)           

0,10 249 83,00 9 3,00 4 1,33 35 11,67 3 1,00 

0,20 270 90,00 7 2,33 2 0,67 14 4,67 7 2,33 

0,30 241 80,33 4 1,33 7 2,33 34 11,33 14 4,67 

0,40 221 73,67 11 3,67 15 5,00 40 13,33 13 4,33 

0,50 242 80,67 4 1,33 2 0,67 33 11,00 19 6,33 

0,60 219 73,00 17 5,67 11 3,67 30 10,00 23 7,67 

0,70 230 76,67 12 4,00 3 1,00 36 12,00 19 6,33 

0,80 260 86,67 5 1,67 3 1,00 19 6,33 13 4,33 

0,90 248 82,67 7 2,33 4 1,33 24 8,00 17 5,67 

1,00 224 74,67 6 2,00 3 1,00 37 12,33 30 10,00 

1,10 199 66,33 13 4,33 5 1,67 55 18,33 28 9,33 

1,20 193 64,33 19 6,33 2 0,67 63 21,00 23 7,67 

1,30 166 55,33 24 8,00 4 1,33 67 22,33 39 13,00 

Tabela III: Valores absolutos e relativos da preservação dos foraminíferos do testemunho 
SIS-288. Prof. Am = Profundidade na seção do testemunho, AB = Abundância absoluta; 
AR = Abundância relativa 
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(77,00%) ocorre uma queda da razão de planctônicos até a amostra de 0,70 m 

(57,67%) voltando a aumentar da amostra 0,60 m (59,33%) até a amostra 0,10 m 

(80,00%) (Tabela IV). Na base do testemunho observam-se valores mais próximos 

entre esses hábitos (51,00% planctônicos e 49,00% bentônicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁBITO Planctônico Bentônico 

FREQUÊNCIA AB AR% AB AR% 

Prof. Am (m)     

0,10 240 80,00 60 20,00 

0,20 227 75,67 73 24,33 

0,30 226 75,33 74 24,67 

0,40 203 67,67 97 32,33 

0,50 188 62,67 112 37,33 

0,60 178 59,33 122 40,67 

0,70 173 57,67 127 42,33 

0,80 208 69,33 92 30,67 

0,90 231 77,00 69 23,00 

1,00 232 77,33 68 22,67 

1,10 221 73,67 79 26,33 

1,20 197 65,67 103 34,33 

1,30 153 51,00 147 49,00 

Tabela IV: Valores absolutos e relativos dos foraminíferos planctônicos e bentônicos 
do testemunho SIS-288. Prof. Am = Profundidade na seção do testemunho, AB = 
Abundância absoluta; AR = Abundância relativa 

 

Figura 11: Razão de foraminíferos planctônicos e bentônicos ao longo do testemunho SIS-288 
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6.4.2 Freqüência de Ocorrência de Foraminíferos 

 

Segundo os cálculos da freqüência de ocorrência, 22 espécies (70,97 % das 

espécies) estão presentes em mais de 50 % das amostras e são classificadas como 

constantes, 2 espécies (6,45 % das espécies) aparecem entre 25 a 50 % das 

amostras, sendo classificados como acessórias e 7 espécies (22,58 % das espécies) 

ocorrem em menos de 25 % das amostras e são classificados como acidentais 

(Tabela VI).  

Das 22 espécies constantes, 9 estão presentes em 100% das amostras, são elas: 

Candeina nítida, Globigerina bulloides, Globigerina calida, Globigerina dutertrei, 

Globigerinoides elongatus, Globigerinoides ruber f. pyramidalis, Globigerinoides 

ruber, Globigerinoides saculifer e  Globigerinoides trilobus. 

As espécies constantes que estão presentes em menos de 100% das amostras são: 

Globigerina conglomerata, Globigerina eggeri, Globigerina hexagona, Globigerina 

quinqueloba, Globigerinella aequilateralis, Globigerinoides quadrilobatus, 

Globigerinoides conglobatus, Globorotalia hirsuta, Globorotalia menardii f. tumida, 

Globorotalia menardii f. ungulata, Globorotalia menardii menardii, Globorotalia 

truncatulinoides, Orbulina universa e variam de 53,85% a 92,31% das amostras. 

Globorotalia inflata e Pulleniatina obliquiloculata com uma freqüência de 46,15% e 

38,46% respectivamente, são as únicas espécies acessórias presentes no 

testemunho. 

As espécies acidentais variam de 7,69 a 23,08% das amostras, são elas: Biorbulina 

bilobata, Globigerina pachyderma f. superficiaria, Globigerina pachyderma f. typica, 

Globorotalia anfracta, Globorotalia crassaformis e Globorotalia menardii f. fimbriata. 

 

6.4.3 Abundâncias Absoluta e Relativa de Foraminíferos 

 

Nas 13 amostras do testemunho SIS-288, foram identificadas 31 espécies, sendo 4 

espécies principais (12,90%): Globigerinoides trilobus (37,46%), Globigerinoides 

ruber (15%), Globigerinoides elongatus (13,51%) e Globigerina bulloides (10,62%); 

Oito espécies são acessórias (25,81%): Globorotalia truncatulinoides (4,49%), 

Globigerinoides saculifer (2,26%), Globigerinoides conglobatus (2,08%), Globorotalia 

menardii (2,08%), Globigerinella aequilateralis (1,79%), Globigerinoides ruber f. 
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pyramidalis (1,38%), Candeina nitida (1,31%),  Globigerina dutertrei (1,26%); e 19 

espécies são traços (61,29%) (Figuras 12, 13 e 14) (Tabela VI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Abundância relativa das espécies de foraminíferos no Testemunho SIS-288 

Figura 13: Abundância relativa das espécies principais ao longo do testemunho SIS-288 
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Para análise dos dados de abundância ao longo do testemunho, foram utilizadas 

apenas as espécies principais, ou seja, abundância relativa maior que 5% em cada 

amostra. 

 

A amostra 13 (1,30m) tem como principais espécies: Globigerinoides trilobus 

(41,67%), Globigerinoides elongatus (22,00%), Globigerinoides ruber (6,67%) e 

Globigerina bulloides (6,33%). A amostra 12 (1,20m): Globigerinoides trilobus 

(44,00%), Globigerinoides elongatus (24,33%), Globigerinoides ruber (7,67%) e 

Globigerina bulloides (6,33%). A amostra 11 (1,10 m) Globigerinoides trilobus 

(41,33%), Globigerinoides ruber (16,33%), Globigerinoides elongatus (10,00%), 

Globigerina bulloides (9,67%) e Globorotalia truncatulinoides (9,67%). A amostra 10 

(1,00m): Globigerinoides trilobus (44,00%), Globigerinoides ruber (13,00%), 

Globigerinoides elongatus (12,00%), Globorotalia truncatulinoides (8,67%) e 

 Figura 14: Abundância relativa das espécies acessórias ao longo do testemunho SIS-288 
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Globigerina bulloides (6,67%). A amostra 9 (0,90m): Globigerinoides trilobus 

(44,00%), Globigerinoides ruber (16,00%), Globigerinoides elongatus (10,67%), 

Globorotalia truncatulinoides (7,00%) e Globigerinella aequilateralis (6,00%). A 

amostra 8 (0,80m): Globigerinoides trilobus (46,33%), Globigerinoides elongatus 

(17,33%), Globigerinoides ruber (13,67%), Globigerina bulloides (7,00%) e 

Globorotalia truncatulinoides (5,00%). A amostra 7 (0,70%): Globigerinoides trilobus 

(46,00%), Globigerina bulloides (18,00%), Globigerinoides elongatus (14,33%) e 

Globigerinoides ruber (8,00%). A amostra 6 (0,60m): Globigerinoides trilobus 

(37,33%), Globigerinoides ruber (17,67%), Globigerinoides elongatus (13,00%) e 

Globigerina bulloides (11,00%). A amostra 5 (0,50m): Globigerinoides trilobus 

(36,67%), Globigerina bulloides (16,67%), Globigerinoides elongatus (13,67%) e 

Globigerinoides ruber (15,33%). A amostra 4 (0,40m): Globigerinoides trilobus 

(32,33%), Globigerinoides ruber (21,67%), Globigerina bulloides (9,33%), 

Globorotalia truncatulinoides (9,00%) e Globigerinoides elongatus (8,00%). A 

amostra 3 (0,30m): Globigerinoides trilobus (22,67%), Globigerinoides ruber 

(21,76%), Globigerina bulloides (17,00%), Globigerinoides elongatus (9,33%) e 

Globigerinoides saculifer (5,67%). A amostra 2 (0,20m): Globigerinoides trilobus 

(25,00%), Globigerinoides ruber (20,67%), Globigerina bulloides (15,00%), 

Globorotalia menardii (10,00%), Globigerinoides elongatus (9,33%). A amostra 1 

(0,10m): Globigerinoides trilobus (25,67%), Globigerinoides ruber (16,67%), 

Globigerinoides elongatus (11,67%), Globorotalia menardii (11,00%), Globigerina 

bulloides (10,67%) e Globigerinoides conglobatus (5,33%). 

 

6.4.4 Número de Espécies, Índices de Riqueza, Diversidade e Equitatividade 

 

O testemunho SIS-288 apresenta o maior número de espécies na amostra 1 (0,10m) 

com 25 espécies e o menor número de espécies nas amostras 7 (0,70m), 8 (0,80m) 

e 12 (1,20m) com 17 espécies. A distribuição completa encontra-se na Figura 15 e  

na Tabela V. 
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O índice de riqueza varia da seguinte forma: o maior valor na amostra 1 (0,10m) com 

R= 4,21 e o menor valor nas amostras 7 (0,70m), 8 (0,80m) e 12 (1,20m) com R= 

2,81 (Figura 16) (Tabela V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra que apresenta o maior índice de diversidade é a amostra 1 (0,10m) 

H=2,36; seguidos pela amostra 3 (0,30m) H=2,26; 2 (0,20m) H=2,24; 4 (0,40m) 

H=2,12;  amostra 6 (0,60m) H=2,07; amostra 13 (1,30m) H=2,02; amostra 5 (0,50m) 

Figura 15: Número de espécies de foraminíferos presentes nas amostras de sedimento 
do testemunho SIS-288 

Figura 16: Índice de Riqueza (R) das amostras do sedimento do testemunho SIS-288 
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1,98; amostra 10 (1,00m) e 11 H=1,93; amostra 9 (0,90m) H=1,92; amostra 12 

(1,20m) H=1,77; amostra 8 (0,80m) H=1,74 e amostra 7 (0,70m) H= 1,73 (Figura 17) 

(Tabela V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as amostras apresentam índice de equitatividade acima de 60% e 4 amostras 

apresentam índice maior que 70%, apresentando as seguintes variações, em ordem 

decrescente: amostras 2 (0,20m) e 3 (0,30m) J=0,74; amostra 1 (0,10m) J=0,73; 

amostra 4 (0,40m) J=0,72; amostra 6 (0,60m), 9 (0,90m) e 11(1,10m) J= 0,66; 

amostras 5 (0,50m), 10 (1,00m) e 13 (1,30m) J=0,65; amostra 12 (1,20m) J=0,63, 

amostra 8 (0,80m) J=0,62 e amostra 7 (0,70m) J=0,61 (Figura 18) (Tabela V).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Índice de Equitatividade das amostras do sedimento do Testemunho SIS-288 

Figura 17: Índice de Diversidade (H´ ) das amostras do sedimento do testemunho SIS-288 
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Prof. Am. (m) NE H´ R J 

0,10 25 2,36 4,21 0,73 

0,20 21 2,24 3,51 0,74 

0,30 21 2,26 3,51 0,74 

0,40 19 2,12 3,16 0,72 

0,50 21 1,98 3,51 0,65 

0,60 23 2,07 3,86 0,66 

0,70 17 1,73 2,81 0,61 

0,80 17 1,74 2,81 0,62 

0,90 18 1,92 2,98 0,66 

1,00 20 1,93 3,33 0,65 

1,10 19 1,93 3,16 0,66 

1,20 17 1,77 2,81 0,63 

1,30 22 2,02 3,68 0,65 

Tabela V: Dados sobre número de espécies (NE), Índices de Diversidade (H´), riqueza 
(R) e equitatividade (J) ao longo de testemunho SIS-288. Prof. Am = Profundidade na 
seção do testemunho  
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6.5. Zoneamento Bioestratigráfico 

 

Espécies pertencentes ao Holoceno e Pleistoceno, utilizadas no zoneamento 

bioestratigráfico realizado por Vicalvi (1999) a partir de Ericson e Wollin (1968), 

foram encontradas no testemunho SIS-288 (Figuras 19 A e B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O plexo Globorotalia menardii apresenta a seguinte abundância relativa ao longo do 

testemunho SIS-288, em ordem decrescente: amostra 1 (15,00%); amostra 2 

(13,00%); amostra 3 (5,33%); amostra 6 (3,00%); amostra 7 (2,33); amostra 4 

(2,00%); amostra 5 (1,33%); amostra 11 (0,67%); amostras 13, 12, 10 (0,33%) e na 

amostra 9 está ausente (Figura 20 A) (Tabela VII). 

 

A espécie Globorotalia truncatulinoides apresenta a seguinte distribuição, em ordem 

decrescente: Amostra 11 (9,67%); amostra 4 (9,00%); amostra 10 (8,67%); amostra 

9 (7,00%); amostra 8 (5,00%); amostra 12 (4,33%); amostra 3 (4,00%); amostras 6 e 

5 (3,00%); amostra 7 (1,00%); amostra 1 (0,33%) e na amostra 2 está ausente 

(Figura 20 A) (Tabela VII). 

Figura 19. A: Abundância relativa das espécies de foraminíferos planctônicos 
bioindicadoras de massas de águas frias. B: Abundância relativa das espécies 
de foraminíferos planctônicos bioindicadoras de massas de águas quentes 

A B 
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As curvas de variação de abundância dos foraminíferos planctônicos da área de 

estudo demonstram que a espécie Globigerina bulloides e Globorotalia 

truncatulinoides mostram menores freqüências a partir do topo até 0,40cm de 

profundidade do testemunho (amostra 4), enquanto a espécie Globigerinoides ruber 

e as espécies pertencentes ao plexo Globorotalia menardii mostram maiores 

freqüências a partir da amostra 4 (0,40m prof.) até o topo (Figuras 20 A e B) (Tabela 

VII).  

 

Assim, de acordo com as flutuações do plexo Globorotalia menardii, das espécies 

Globigerinoides ruber, Globorotalia truncatulinoides e Globigerina bulloides foi 

possível inferir os intervalos correspondentes a Zona Z pertencente ao Holoceno e Y 

pertencente ao Pleistoceno além de realizar interpretações do paleoambiente em um 

contexto paleoclimático (Figuras 19 A e B; 20 A e B). Diante desses dados infere-se 

que o limite Holoceno/Pleistoceno pode ser encontrado a partir de 0,40m no 

testemunho. O intervalo entre 0,40 e 0,20m corresponde a subzona Z2 devido à 

mudança nítida entre as abundâncias do plexo G. menardii (2; 5,3; 13%) e G. 

truncatulinoides (9; 4; 0%, amostras 4, 3, 2 respectivamente). O intervalo entre 0,20 

Figura 20: A: Abundância relativa da espécie Globorotaria truncatulinoides e do plexo G. 

menardii. B: Abundância relativa das espécies G. ruber e G. bulloides 

A B 
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até o topo (0,10 m) corresponde a subzona Z1 devido ao decréscimo acentuado da 

G. truncatulinoides (0; 0,33%, amostras 2 e 1 respectivamente) e concomitante 

aumento também acentuado do plexo G. menardii (13; 15%, amostras 2 e 1) (Figura 

21).  

 

O datum Pulleniatina obliquiloculata e Globorotalia inflata, utilizados para identificar 

variações climáticas no Pleistoceno (Vicalvi, 1997; Sanjinés et al. 2003), não foram 

analisados porque não foram encontrados exemplares suficientes dessas espécies 

no sedimento do testemunho estudado. 

 

A partir dos resultados de bioestratigrafia pode-se inferir uma taxa de sedimentação 

aproximada de acordo com os pontos de amostragem, assim temos para o Holoceno 

(11.000 anos e profundidade de 0,40 m no testemunho) uma taxa de 3,63 cm/Ka. 

Figura 21: Diagrama ilustrativo das biozonas interpretadas, a partir da distribuição 
das espécies de foraminíferos planctônicos bioindicadores, ao longo do testemunho 
SIS-288. Z = Zona Z, corresponde à época Holoceno, que se estende desde 11.000 
anos até o Recente; Y = Zona Y, corresponde à época Pleistoceno, que se estende 
de 84.000 anos (Damuth, 1973; 1975; Prell, 1974 apud Araújo 2004) até 11.000 
anos (Broecker & Van Dock, 1970 apud Araújo 2004) 
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6.6 Análises Multivariadas 

 

A análise de agrupamentos foi empregada para explorar associações de espécies e 

de amostras ao longo do tempo, interpretá-las de acordo com as preferências 

ambientais das espécies e compará-las as interpretações prévias realizadas em 

estudos do talude continental do litoral da Bahia. 

 

A Figura 22 ilustra o diagrama de agrupamento MDS pelo método de Bray-Curtis 

pelo modo-Q no testemunho SIS-288. Considerando um índice de similaridade em 

torno de 0,77, dois agrupamentos (A e B) foram gerados e puderam ser 

interpretados cronologicamente em função das informações disponíveis neste 

estudo e na literatura pertinente. O Grupo A é formado pelas amostras 1, 2, 3 e 4 e o 

Grupo B formado pelas amostras 5, 6,7,8,9,10,11,12 e 13. O Grupo A por apresentar 

amostras com maior abundância de espécies de foraminíferos bioindicadoras de 

águas quentes pode ser interpretado como grupo de amostras de sedimento 

depositados durante o Holoceno. O Grupo B por apresentar amostras com maior 

abundância de espécies de foraminíferos bioindicadoras de águas frias pode ser 

interpretado como amostras de sedimentos depositados durante o Pleistoceno. 

 

Utilizando um índice de similaridade de 0,83, obtêm-se a formação de seis sub-

grupos. O sub-grupo A I (amostras 0,10 e 0,20 m), pode ser interpretado como 

conjunto de amostras referentes a Zona Z, subzona Z1 do Holoceno, os sub-grupos 

A II (amostra 0,30 m) e A III (amostra 0,40 m), como amostras pertencentes a Zona 

Z, subzona Z2 também do Holoceno. Os sub-grupos B I (1,20 m e 1,30 m), B II (0,80 

m; 0,90 m; 1,00 m e 1,10 m) e B III (0,50 m; 0,60 m e 0,70 m) foram interpretadas 

como amostras pertencentes ao Pleistoceno (Zona Y). 
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A Figura 23 ilustra o diagrama de agrupamento MDS pelo método de Bray-Curtis 

utilizado para verificar associações entre as espécies de foraminíferos planctônicos 

representativos ao longo do testemunho SIS-288 (modo-R) e interpretá-las de acordo 

com as preferências ambientais das espécies.  

 

O Grupo 1 é formado pelas 4 espécies principais dentre elas três bioindicadoras de 

águas quentes:  Globigerinoides trilobus; Globigerinoides ruber e Globigerinoides 

elongatus.  O Grupo 2 está formado pelas oito espécies acessórias sendo que as 
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Figura 22: Diagrama da análise de agrupamento MDS pelo método de Bray-Curtis das 
amostras do testemunho SIS-288 com indicações referentes as interpretações dos 
agrupamentos 
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espécies Globorotalia menardii (águas quentes) e Globorotalia truncatulinoides  

(águas frias) são as espécies menos similares dentro do grupo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS ACESSÓRIAS 

Figura 23: Diagrama da análise de agrupamento MDS pelo método de Bray-Curtis das 
espécies representativas do testemunho SIS-288 com indicações referentes as 
interpretações dos agrupamentos. (Glomeme = Globorotalia menardii; Globqua = 
Globigerinoides quabrilobatus; Globdu = Globigerina dutertrei; Globrup = 
Globigerinoides ruber f. pyramidalis; Candni = Candeina nítida; Globsac = 
Globigerinoides saculifer; Globaeq = Globigerinella aequilateralis; Globtrun = 
Globorotalia truncatulinoides; Globtri = Globigerinoides trilobus; Globbu = Globigerina 
bulloides; Globrut = Globigerinoides ruber e Globel = Globigerinoides elongatus) 
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7. DISCUSSÃO  

 

7.1 A fauna de foraminíferos 

 

Neste trabalho foram identificadas e analisadas as espécies de foraminíferos 

planctônicos cuja distribuição é influenciada pelos seguintes fatores: abundância de 

alimento, temperatura, salinidade da água e teor de sedimentos em suspensão 

(Sanches, 1992; Loubere et al. 1995; Debenay et al. 1998). São encontrados em 

abundância em águas salinas normais, limpas, sem material em suspensão e em 

regiões mais profundas (Kennet, 1982; Carvalho, 2000). 

 

As espécies de foraminíferos planctônicos mais abundantes no sedimento do 

testemunho foram: Globigerinoides trilobus (37,46%), Globigerinoides ruber (15%), 

Globigerinoides elongatus (13,51%) e Globigerina bulloides (10,62%). 

Globigerinoides ruber e Globigerina bulloides foram as espécies mais abundantes em 

quatro testemunhos estudados por Araújo & Machado (2008 a,c) no talude 

continental do litoral norte da Bahia. Passos et. al (2001) estudaram um testemunho 

coletado em Abrolhos, a 1.225m de profundidade, onde  Globigerinoides ruber e G. 

trilobus  foram as espécies mais abundantes. 

 

A partir da freqüência de ocorrência, das 31 espécies identificadas, 22 são 

constantes, 2 possuem distribuição acessória e 7 são consideradas acidentais. Das 

quais, destacam-se as espécies Candeina nítida, Globigerina bulloides, Globigerina 

calida, Globigerina dutertrei, Globigerinoides elongatus, Globigerinoides ruber f. 

pyramidalis, Globigerinoides ruber, Globigerinoides saculifer e Globigerinoides 

trilobus que possuem ocorrência de 100 %. Observa-se um grande número de 

espécies planctônicas identificadas, devido às características das testas, que estão 

bem preservadas. Segundo Thomas & Schafer (1992), as espécies mais robustas 

resistem com maior freqüência e por mais tempo e são mais distribuídas. A condição 

frágil das testas das espécies planctônicas pode explicar o grande número de 

espécies acessórias.  
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7.2 Cor e Grau de Preservação das Testas 

 

A coloração das testas dos foraminíferos mortos pode ser devido à infiltração de 

matéria orgânica (Carboni et al. 1981) ou a deposição de ferro e manganês (Leão & 

Machado, 1989). Esta feição tem sido utilizada como parâmetro para interpretação de 

taxas de deposição, erosão e retrabalhamento do sedimento (Almasi, 1978; Leão & 

Machado, 1989; Moraes & Machado, 1999). 

 

Entre os grãos analisados neste trabalho foi observada a predominância da coloração 

branca (18,33 a 37,33 %) e amarela (12,67 a 39,00 %). De acordo com Leão & 

Machado (1989), a coloração branca ocorre com uma rápida sedimentação das 

testas e a presença de grãos de coloração amarela indica lento revolvimento do 

sedimento na área estudada. No Litoral Norte do estado da Bahia, Araújo (2004) 

encontrou uma predominância de testas com coloração amarela ao longo de 

testemunhos coletados no talude continental do litoral norte da Bahia e sugeriu que 

ocorreu remoção lenta de testas marrons e mosqueadas do interior do sedimento 

para a superfície, onde sofreram oxidação. A autora também sugeriu que a 

hidrodinâmica local, quando ocorreu a deposição era moderada.  

 

Nos grãos de foraminíferos analisados na área estudada foi observada a 

predominância de testas com preservação normal (55,33 a 90 %). Em ambientes de 

alta energia as testas podem sofrer abrasão, além disso, após serem ingeridas e 

excretadas por organismos, ficam enfraquecidas e quebram. Fungos, cianobactérias, 

algas verdes e vermelhas são organismos endolíticos que produzem 

microperfurações nas testas (Cottey & Hallock, 1988). A predominância de testas de 

foraminíferos preservados indica que estas testas são transportadas por suspensão 

(Alve & Murray, 1997).  Araújo (2004) encontrou predominância de testas bem 

preservadas no talude continental do norte da Bahia e sugeriu que essas testas 

foram transportadas por suspensão. 
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7.3 Razão Planctônicos e Bentônicos 

 

Uma maior razão de foraminíferos planctônicos indica um aumento vertical da 

coluna de água e uma maior distância da costa (Murray & Alve, 2002; Smart, 2002). 

Percebe-se que a porcentagem encontrada no topo (0,10 m) do testemunho SIS-288 

(80,00%) corresponde à porcentagem referente à sua profundidade (1500 m) de 

acordo com o sugerido por Culver (1988).  

 

Um único fator ambiental, como a profundidade, não pode ser a razão para todas as 

variações observadas na distribuição das assembléias de foraminíferos. Variáveis 

como massas de águas, influxos de lama terrígena, redeposição e suprimento de 

matéria orgânica são fatores importantes que influenciam a distribuição destes 

organismos no talude continental.  

 

Dois fatores ambientais, profundidade e disponibilidade de nutrientes no assoalho 

oceânico, estão intimamente relacionados. A produtividade é alta em áreas costeiras 

e apresenta um decréscimo acentuado com a profundidade. Como conseqüência da 

relação entre produtividade e profundidade, as atividades das assembléias 

bentônicas diminuem. Então, o que parece ter relação com a profundidade pode ter 

sido controlado pela disponibilidade de matéria orgânica (nutrientes) no assoalho 

oceânico (Berger & Diester-Haass, 1988).  

 

O fluxo orgânico é inversamente proporcional à profundidade e a distância da costa. 

Isto explica a predominância dos foraminíferos planctônicos ao longo do testemunho 

coletado em uma área de 1500 m de coluna d água.      

 

A variação da freqüência dos foraminíferos planctônicos e bentônicos ao longo do 

testemunho SIS-288 demonstrou relação com a variação do nível relativo do mar 

durante a deposição do sedimento. A base do testemunho apresenta 51% de 

planctônicos indicando coluna de água menor e mais próxima da costa, enquanto o 

topo apresenta 80% de foraminíferos planctônicos confirmando a posição atual do 

nível do mar, onde a área de coleta está 26 km distante da costa em profundidade 

de 1500 m. 
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Araújo (2004) e Araújo & Machado (2008a) constataram que no Pleistoceno o nível 

do mar, no talude continental do norte da Bahia, estava baixo, com a plataforma 

externa e o talude recebendo um aporte maior de sedimentos terrígenos 

continentais, não favorecendo dessa maneira a presença de foraminíferos 

planctônicos. E que durante o Holoceno, o nível relativo do mar está alto, com o 

local de deposição mais distante da costa, assinalando o retorno das águas 

oceânicas mais quentes e favorecendo a presença de foraminíferos planctônicos. 

 

7.4 Número de Espécies, Índices de Riqueza, Diversidade e Equitatividade 

 

Nos intervalos de deposições dos testemunhos, correspondentes ao estádio pós-

glacial foram encontrados valores mais altos dos índices estatísticos (número de 

espécies, riqueza, equitatividade e diversidade) do que nos intervalos de deposição 

dos estádios glaciais.  

 

O maior número de espécies de foraminíferos planctônicos foi encontrado na 

amostra 1 (0,10 m) 25 espécies e o menor nas amostra 7, 8 e 12 com 17 espécies. 

Consequentemente, a riqueza também apresenta o maior valor na amostra 1 (0,10 

m) com R= 4,21 (estágio pós-glacial) e os menores valores nas amostras 7 (0,70m), 

8 (0,80m) e 12 (1,20m) com R= 2,81 (estágio glacial). Barbosa (2002) constatou que 

nas bacias de Campos e Santos, o aumento da diversidade local nos intervalos 

corresponde aos estádios interglacias, e o contrário aos estádios glaciais.  

 

A diversidade é maior nas amostras 1 (0,10 m) H=2,56; amostra 3 (0,30m) H=2,26; 2 

(0,20m) H=2,24 e 4 (0,40m) H=2,12 o que corresponde ao estádio pós-glacial. A 

diversidade específica dos foraminíferos no testemunho estudado é considerada alta 

(31 espécies) se comparada com a de outros trabalhos realizados no Brasil e no 

estado da Bahia. Leipnitz (1987), identificou de 200 Taxa, sendo 184 bentônicos e 

16 planctônicos na margem continental norte e nordeste brasileira, entre o Rio 

Amazonas e o Cabo Orange; Leipnitz et al. (1995) nas ilhas isoladas, situadas no 

oceano Atlântico Equatorial a 760 km da costa brasileira, conhecida como Rochedos 

de São Pedro e São Paulo, registraram 36 Taxa, sendo 26 bentônicos e 10 

planctônicos; Tinoco (1980; 1985) na margem continental dos Estados de Alagoas e 
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Sergipe e do Estado do Pará e Território do Amapá realizou levantamentos de 

foraminíferos planctônicos e encontrou 18 e 19 Taxa respectivamente. 

 

Moraes & Machado (2003) mencionam que 80 trabalhos referem-se a foraminíferos 

da Bahia e essas autoras selecionaram 20 deles, cuja distribuição de espécies 

integravam a fauna de, no mínimo, dois estudos realizados no mesmo tipo de 

habitat. Este levantamento resultou em 526 espécies, sendo 23 planctônicas, 

encontradas no Estado da Bahia. Passos et al. (2001) encontraram 78 taxa nos 

testemunhos coletados em Abrolhos, sendo 32 taxa planctônicos; e Machado (2000) 

identificou 105 espécies pertencentes a 49 gêneros bentônicos e 4 planctônicos na 

praia de Itapuã em Salvador e nas praias de Arembepe e Guarajuba no litoral norte 

da Bahia. 

 

O índice de diversidade varia entre 2,36 (amostra 1) e 1,73 (amostra 7), de acordo 

com o índice de diversidade de Shannon-Wiener, e com o número de espécies entre 

25 a 17 indivíduos (amostra 1 e 7, respectivamente). Os valores se encontram 

próximos, mostrando uma distribuição regular entre os foraminíferos 

 

A análise do índice de equitatividade de Pielou revelou um valor acima de 70%, nas 

amostras: 2 (0,20m) e 3 (0,30m) J=0,74; amostra 1 (0,10m) J=0,73; amostra 4 

(0,40m) J=0,72, que correspondem ao intervalo pós-glacial. As demais apresentam 

valor acima de 65%. Em uma amostra, quando as espécies possuem freqüências 

semelhantes, traduz em um alto índice de equitatividade. 

 

7.5  Zoneamento Bioestratigráfico 

 

Os estudos que reportam as variações climáticas no planeta indicaram que o 

aumento do volume de gelo global alterou o padrão atmosférico durante Pleistoceno 

(Kim & Schneider, 2003; CLIMAP, 1981). Estas condições elevariam a velocidade 

dos ventos, que aumentaram cerca de 20 – 50%, exercendo um grande efeito na 

circulação oceânica superficial (Costa, 2000). No oceano Atlântico tropical oeste 

também foram reportadas condições atmosféricas mais intensas durante o 

Pleistoceno. Durante este período os ventos Alísios de SE eram mais intensos, 

induzindo variações na camada de mistura, aumentado a turbulência da coluna de 
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água, diminuindo a estratificação vertical, fazendo proliferar espécies características 

de águas mais frias e mais profundas (Hilbrecht, 1996). Dentre estas espécies, os 

foraminíferos planctônicos G. truncatulinoides e G. bulloides foram favorecidos por 

esta situação, o que pode ser observado ao longo do testemunho SIS-288, onde as 

maiores abundâncias dessas espécies são encontradas no intervalo correspondente 

ao Pleistoceno. 

 

Globorotalia truncatulinoides é uma espécie subtropical que ocorre sob amplas 

condições de temperatura e salinidade superficiais. A característica mais notável 

desta espécie é a baixa tolerância pelo forte gradiente vertical de temperatura e 

densidade durante o verão. Sua preferência pelos baixos gradientes verticais que 

ocorrem durante o inverno confirma a sua relação com o seu conhecido ciclo 

ontogenético anual (Hilbrecht, 1996). Segundo Toledo (2000) a espécie G. 

truncatulinoides, nos trópicos, começa a calcificar a sua testa abaixo da camada de 

mistura, em profundidades ao redor de 200 m. 

 

As espécies do plexo G. menardii ocorrem em massas de água tropicais e 

subtropicais com altas temperaturas superficiais e salinidades superficiais próximas 

da média. Sua evidente preferência por ambientes quentes e salinidades normais 

relaciona-se com os altos gradientes de temperatura e estratificação e com a baixa 

densidade superficial dos habitats ocupados por estas espécies. De fato, este 

estudo observou que as espécies do plexo G. menardii exibiram os maiores valores 

de sua abundância relativa no Holoceno, amostras 1, 2 e 3. O desaparecimento ou o 

decréscimo das abundâncias relativas da espécie G. truncatulinoides, no Holoceno, 

é explicada pelo reestabelecimento de condições mais estáveis deste período. No 

Holoceno são observadas maiores temperaturas e menores salinidades superficiais, 

que reduzem a densidade superficial marinha restabelecendo a estratificação da 

camada de mistura, inibindo a proliferação de espécies de maior profundidade de 

habitat (Toledo et al. 2007).   

 

O resultado obtido no testemunho SIS-288 está dentro da média estipulada por 

Vicalvi (1999) que descreve o limite Pleistoceno/ Holoceno no talude da Bacia de 

Campos entre 9 a 45 cm e por Araújo (2004), Araújo & Machado (2008 a,b) que 
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descreve o mesmo limite em quatro testemunhos entre 40 e 60 cm no talude 

continental do litoral norte do estado da Bahia. 

 

O padrão de distribuição dos foraminíferos planctônicos na plataforma e talude 

continental do norte do Estado da Bahia foi estudado por Araújo (2004) e Araújo & 

Machado (2008a,b,c). No talude, a assembléia indicadora de massas de águas frias 

é constituída pelas espécies Globigerina bulloides, Globigerinita glutinata e 

Globorotalia truncatulinoides e a assembléia de foraminíferos planctônicos 

indicadores de massas de águas quentes é constituída pelas espécies 

Globigerinoides ruber, Globigerinoides sacculifer e o plexo Globorotalia menardii. As 

autoras utilizaram a variação dessas assembléias juntamente com outros fatores 

como: variação entre espécies bentônicas e planctônicas, e variação entre 

sedimentos siliciclásticos e carbonatos ao longo dos testemunhos, para delimitar a 

Zona Z (Holoceno) e a Zona Y (Pleistoceno). 

 

A transição do Pleistoceno para o Holoceno é diagnosticada pelo aumento na 

abundância do plexo G. menardii e concomitante diminuição da abundância de G. 

truncatulinoides. Este antagonismo na freqüência dessas bioindicadoras é indicativo 

também do início do Holoceno (biozona Z, de Ericson & Wollin, 1968). Este 

fenômeno reflete o aquecimento gradual das águas oceânicas do Atlântico após o 

Último Máximo Glacial (Vicalvi, 1999), tendo sido registrado no depósito sedimentar 

pelas espécies de foraminíferos bioindicadoras (Passos et al. (2001) Araújo & 

Machado (2008a). Variações percentuais do plexo menardiforme em relação à fauna 

total de foraminíferos planctônicos foram consideradas por Vicalvi (1999) para a 

subdivisão da biozona Z. Dessa maneira, a subzona Z2, encontrada a partir de 0,40 

m a 0,20 m é caracterizada pelo aumento expressivo do plexo G. menardii e a 

subzona Z1 pelo desaparecimento ou acentuado decréscimo da abundância relativa 

da espécie G. truncatulinoides e alta abundância das espécies do plexo G. menardii.  

 

O estudo da presença / ausência e abundância relativa do plexo G. menardii, das 

espécies Globigerinoides ruber, G. trilobus e G. sacculifer e das espécies 

Globorotaria truncatulinoides, Globigerina bulloides e Globigerinita glutinata é 

utilizado como método mais rápido para marcar limites Pleistoceno/ Holoceno 
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(Vicalvi, 1997) e tem sido confirmada por numerosos trabalhos (Martin et al. 1990; 

Seto, 1995; Sanjinés et al. 2003). Porém, não é apenas o critério presença/ ausência 

do plexo G. menardii que funciona como marcador de limites zonais. Há algo mais 

quantitativo que orienta o procedimento, reflexo dos diferentes percentuais de 

menardiformes nas amostras (Vicalvi, 1997). Por esta razão, usa-se um limite 

percentual, algo flexível de menardiformes, complementado por observações do 

restante da fauna, particularmente, G. truncatulinoides, G. bulloides e G. ruber. 

 

A variação na distribuição da espécie G. bulloides apresenta uma tendência para 

água fria o que condiz com os estudos realizados por Passos et al. (2001), Araújo 

(2004) e Araújo & Machado (2008a), que classificam esta espécie como típica de 

água fria em estudos paleoambientais. Apesar disso, G. bulloides continua presente 

nas amostras próximas ao topo do testemunho (Holoceno) por tolerar grandes 

variações de temperatura, salinidade e densidade, não sendo limitado por esses 

parâmetros (Hilbrecht, 1996). 

 

Globalmente, segundo Kennett & Huddlestun (1972), as taxas de sedimentação no 

Pleistoceno/ Holoceno oscilam entre 20 e 10 cm/Ka. Comparando-se os valores da 

taxa de sedimentação encontrados nesse estudo (3,63 cm/Ka) para o Holoceno ao 

encontrado na bacia de Campos por Vicalvi (1997) e Sanjinés (2006), onde as taxas 

de sedimentação variam de 2,49 a 3,2 cm/Ka e 6,75 a 11,84 cm/Ka 

respectivamente, conclui-se que a taxa de sedimentação é baixa, o que pode ser 

justificado pelo pequeno porte dos rios que deságuam na região. De acordo com 

Sanjinés et al. (2005), um abaixamento das taxas de sedimentação é explicado por 

uma maior distância da costa e um menor aporte de sedimentos terrígenos.  

 

7.6 Análises Multivariadas 

 

Em estudos de paleoecologia e em boa parte dos estudos paleoceanográficos, as 

assembléias microfossilíferas selecionadas de diferentes localidades e intervalos de 

tempo requerem análise e interpretação de dados compostos por um grande número 

de variáveis (Prentice, 1986). Neste caso, a análise estatística multivariada se faz 

necessária, pois os procedimentos desenvolvidos por estas técnicas analisam os 
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dados através da combinação das inúmeras variáveis (Brown, 1998), facilitando a 

compreensão da variabilidade total dos dados.  

 

Neste estudo as variáveis são as abundâncias relativas dos foraminíferos 

planctônicos e localização das amostras ao longo do testemunho. Estas espécies 

variam em abundância ao longo das diferentes amostras, ou seja, ao longo do 

tempo. Através da análise de agrupamento pelo modo-Q (agrupamento entre as 

amostras, segundo as espécies nelas contidas) foi possível propor uma 

interpretação paleoclimáticas para a área de estudo e reconhecer dois grupos, o 

Grupo A formado pelas amostras do topo do testemunho (amostras 1, 2, 3 e 4) 

correspondendo  ao Holoceno e o Grupo B (amostras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) 

ao Pleistoceno.   

 

Na análise de agrupamento pelo modo-R (agrupamento entre as espécies) foi 

possível reconhecer dois grupos, um formado pelas espécies principais e outro pelas 

espécies acessórias. Entre as espécies acessórias Globorotalia menardii e 

Globorotalia truncatulinoides são as menos similares dentro do Grupo 2 confirmando 

suas distribuições inversamente proporcionais ao longo do testemunho, de acordo 

com as variações de temperatura. 

 

As análises multivariadas permitiram confirmar os agrupamentos amostrais 

previamente delimitados através da associação de dados relacionados aos índices 

ecológicos e a distribuição vertical das espécies bioindicadoras no modelo 

paleoclimático. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 Através do estudo do testemunho SIS-288, localizado no talude continental do 

litoral norte da Bahia foi possível analisar 3.900 espécimes e identificar 31 

espécies de foraminíferos planctônicos, distribuídas em 9 gêneros, ao longo 

do testemunho mostrando elevados índices de diversidade específica e de 

riqueza.  

 

 Os foraminíferos são de hábito predominantemente planctônico, 

representados principalmente pelas espécies: Globigerinoides trilobus, 

Globigerinoides ruber, Globigerinoides elongatus e Globigerina bulloides.  

 

 As espécies Candeina nítida, Globigerina bulloides, Globigerina calida, 

Globigerina dutertrei, Globigerinoides elongatus, Globigerinoides ruber f. 

pyramidalis, Globigerinoides ruber, Globigerinoides saculifer e Globigerinoides 

trilobus apresentam maior freqüência de ocorrência. 

 

 As freqüências elevadas de testas com coloração amarela e branca, ao longo 

do testemunho sugerem rápida deposição e lento revolvimento do sedimento. 

Isso também é confirmado através das baixas freqüências de testas 

quebradas e com sinais de abrasão. 

 

 Os valores elevados da freqüência de testas de foraminíferos bem 

preservados sugerem que essas testas foram transportadas por suspensão. 

 

 As análises dos padrões de distribuição e freqüência das espécies de 

foraminíferos planctônicos forneceram a caracterização de biofácies de 

conotação paleoceanográfica, possivelmente correspondente às biozonas 

internacionais do período Quaternário: Zona Z (Holoceno – interglacial) e 

Zona Y (Pleistoceno – glacial). Os limites das Zonas Z e Y podem ser 

encontrados a 0,40 m no testemunho, sendo o intervalo entre 0,40 e 0,20 m 

correspondente a subzona Z2 e o intervalo entre 0,20 até o topo (0,10 m) 

correspondente a subzona Z1.  
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 A distribuição ao longo do testemunho das freqüências das espécies de 

foraminíferos planctônicos bioindicadores pode ser indicativa de eventos 

climáticos globais ocorridos no período Quaternário. 

 

 O intervalo de deposição relacionado ao estádio interglacial (Holoceno) 

apresenta maior freqüência das formas características de águas quentes 

(plexo Globorotalia menardii, Globigerinoides ruber, G. trilobus) e o intervalo 

relacionado ao estádio glacial (Pleistoceno) é dominado, ou apresenta maior 

abundância, de formas características de águas frias (Globorotalia 

truncatulinoides, Globigerina bulloides). 

 

 As variações de freqüência ao longo do testemunho entre os hábitos 

bentônico e planctônico dos foraminíferos sugerem variações eustáticas do 

nível relativo do mar, que estão relacionadas aos eventos climáticos globais 

quaternários. 

 

 O intervalo de deposição interglacial, que corresponde ao clima quente, 

mostrou elevação eustática do nível do mar e o intervalo de deposição glacial, 

que corresponde ao clima frio, evidenciou relação a eventos de queda 

eustática do nível do mar. 

 

 A maior proporção de foraminíferos bentônicos encontrada no Pleistoceno 

pode ser explicada pela menor distância entre o talude e a costa e 

conseqüentemente, maior disponibilidade de nutrientes. Durante o Holoceno, 

com o aumento da coluna de água, maior distância da costa e menor 

disponibilidade de nutrientes, houve o favorecimento dos foraminíferos 

planctônicos.  

 

 A distribuição das freqüências das espécies de foraminíferos em cada 

amostra do testemunho é homogênea, porém apenas as amostras 

correspondentes ao Holoceno, apresentaram Equitatividade alta, superior a 

70%. 
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 Os maiores índices de Diversidade e Riqueza das espécies são encontrados 

no intervalo correspondentes ao Holoceno. 

 

9. RECOMENDAÇÕES  

 

O zoneamento bioestratigráfico sugerido neste trabalho foi fundamentado na 

distribuição quantitativa e qualitativa das espécies de foraminíferos planctônicos. 

Contudo, é preciso confirmar as sugestões bioestratigráficas através de novas 

investigações utilizando outras metodologias como: datação de 14C de espécimes de 

foraminíferos, cronologia e variação de paleotemperatura baseada na razão 

isotópica de δ18 O e δ13 C e cálculo da taxa de sedimentação dos intervalos 

estratigráficos. 
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Prof. Am. (m) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30  

ABUNDÂNCIA AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB OCORRÊNCIA 

ESPÉCIE               

Biorbulina bilobata 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Acidental 

Candeina nitida 3 5 4 4 1 7 1 4 2 3 4 4 9 Constante 

Globigerina bulloides 32 45 51 28 50 33 54 21 13 20 29 19 19 Constante 

Globigerina calida 1 3 3 1 6 4 3 2 4 1 2 3 3 Constante 

Globigerina conglomerata 1 2 0 2 4 3 0 0 2 1 3 2 0 Constante 

Globigerina dutertrei 7 4 7 2 6 5 3 1 2 4 2 4 2 Constante 

Globigerina eggeri 1 4 3 3 0 1 1 0 2 2 3 1 5 Constante 

Globigerina hexagona 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 Constante 

Globigerina pachyderma f. superficiaria 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 Acidental 

Globigerina pachyderma f. typica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Acidental 

Globigerina quinqueloba 3 3 1 4 1 0 0 2 2 3 1 2 0 Constante 

Globigerinella aequilateralis 3 1 0 0 7 4 6 4 18 14 2 3 8 Constante 

Globigerinita iota 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Acidental 

Globigerinoides quabrilobatus 4 4 1 5 1 1 0 3 5 0 2 0 0 Constante 

Globigerinoides conglobatus 16 10 8 13 2 6 0 2 2 1 3 12 6 Constante 

Globigerinoides elongatus 35 28 28 24 41 39 43 52 32 36 30 73 66 Constante 

Globigerinoides ruber f. pyramidalis 3 1 8 8 5 7 11 1 1 3 3 2 1 Constante 

Globigerinoides ruber 50 62 65 65 46 53 24 41 48 39 49 23 20 Constante 

Tabela VI: Abundância absoluta das espécies de foraminíferos ao longo do testemunho SIS-288. Prof. Am = Profundidade na seção do 
testemunho, AB = Abundância Absoluta 
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Prof. Am. (m) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30  

ABUNDÂNCIA AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB OCORRÊNCIA 

ESPÉCIE               

Globigerinoides saculifer 7 8 17 7 4 2 4 9 8 4 9 5 4 Constante 

Globigerinoides trilobus 77 75 68 97 110 112 138 139 132 132 124 132 125 Constante 

Globorotalia anfracta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Acidental 

Globorotalia crassaformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Acidental 

Globorotalia hirsuta 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4 Constante 

Globorotalia inflata 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 4 Acessória 

Globorotalia menardii f. fimbriata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Acidental 

Globorotalia menardii f. tumida 6 3 1 5 2 4 3 1 0 1 2 1 0 Constante 

Globorotalia menardii f. ungulata 6 6 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 Constante 

Globorotalia menardii 33 30 13 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 Constante 

Globorotalia truncatulinoides 1 0 12 27 9 9 3 15 21 26 29 13 10 Constante 

Orbulina universa 5 4 5 3 0 1 0 2 4 5 0 0 3 Constante 

Pulleniatina obliquiloculata 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 Acessória 

Total 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300  

 

 

Tabela VI: Abundância absoluta das espécies de foraminíferos ao longo do testemunho SIS-288. Prof. Am = Profundidade na seção do 
testemunho, AB = Abundância Absoluta. (Continuação) 
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Prof. Am (m) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30   

Abundância AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% 
AR%  

TOTAL 

Abundân 

cia 

Espécie                

Biorbulina bilobata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Traço 

Candeina nitida 1,00 1,67 1,33 1,33 0,33 2,33 0,33 1,33 0,67 1,00 1,33 1,33 3,00 1,31 Acessória 

Globigerina bulloides 10,67 15,00 17,00 9,33 16,67 11,00 18,00 7,00 4,33 6,67 9,67 6,33 6,33 10,62 Principal 

Globigerina calida 0,33 1,00 1,00 0,33 2,00 1,33 1,00 0,67 1,33 0,33 0,67 1,00 1,00 0,92 Traço 

Globigerina conglomerata 0,33 0,67 0,00 0,67 1,33 1,00 0,00 0,00 0,67 0,33 1,00 0,67 0,00 0,51 Traço 

Globigerina dutertrei 2,33 1,33 2,33 0,67 2,00 1,67 1,00 0,33 0,67 1,33 0,67 1,33 0,67 1,26 Acessória 

Globigerina eggeri 0,33 1,33 1,00 1,00 0,00 0,33 0,33 0,00 0,67 0,67 1,00 0,33 1,67 0,67 Traço 

Globigerina hexagona 0,33 0,33 0,33 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,21 Traço 

Globigerina pachyderma f. superficiaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,10 Traço 

Globigerina pachyderma f. typica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,05 Traço 

Globigerina quinqueloba 1,00 1,00 0,33 1,33 0,33 0,00 0,00 0,67 0,67 1,00 0,33 0,67 0,00 0,56 Traço 

Globigerinella aequilateralis 1,00 0,33 0,00 0,00 2,33 1,33 2,00 1,33 6,00 4,67 0,67 1,00 2,67 1,79 Acessória 

Globigerinita iota 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 Traço 

Globigerinoides  quabrilobatus 1,33 1,33 0,33 1,67 0,33 0,33 0,00 1,00 1,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,67 Traço 

Globigerinoides conglobatus 5,33 3,33 2,67 4,33 0,67 2,00 0,00 0,67 0,67 0,33 1,00 4,00 2,00 2,08 Acessória 

Globigerinoides elongatus 11,67 9,33 9,33 8,00 13,67 13,00 14,33 17,33 10,67 12,00 10,00 24,33 22,00 13,51 Principal 

Tabela VII: Abundância relativa das espécies de foraminíferos ao longo do testemunho SIS-288. Prof. Am = Profundidade na seção do 
testemunho, AR = Abundância relativa 



 

81 

 

 

Prof. Am (m) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30   

Abundância AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% AR% 
AR% 

TOTAL 
Abundân 

cia 

Espécie                

Globigerinoides ruber f. pyramidalis 1,00 0,33 2,67 2,67 1,67 2,33 3,67 0,33 0,33 1,00 1,00 0,67 0,33 1,38 Acessória 

Globigerinoides ruber 16,67 20,67 21,67 21,67 15,33 17,67 8,00 13,67 16,00 13,00 16,33 7,67 6,67 15,00 Principal 

Globigerinoides saculifer 2,33 2,67 5,67 2,33 1,33 0,67 1,33 3,00 2,67 1,33 3,00 1,67 1,33 2,26 Acessória 

Globigerinoides trilobus 25,67 25,00 22,67 32,33 36,67 37,33 46,00 46,33 44,00 44,00 41,33 44,00 41,67 37,46 Principal 

Globorotalia anfracta 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Traço 

Globorotalia crassaformis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,05 Traço 

Globorotalia hirsuta 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 0,67 0,33 1,33 0,28 Traço 

Globorotalia inflata 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 1,33 0,28 Traço 

Globorotalia menardii f. fimbriata 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Traço 

Globorotalia menardii f. tumida 2,00 1,00 0,33 1,67 0,67 1,33 1,00 0,33 0,00 0,33 0,67 0,33 0,00 0,74 Traço 

Globorotalia menardii f. ungulata 2,00 2,00 0,67 0,33 0,33 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 Traço 

Globorotalia menardii menardii 11,00 10,00 4,33 0,00 0,33 0,67 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 2,08 Acessória 

Globorotalia truncatulinoides 0,33 0,00 4,00 9,00 3,00 3,00 1,00 5,00 7,00 8,67 9,67 4,33 3,33 4,49 Acessória 

Orbulina universa 1,67 1,33 1,67 1,00 0,00 0,33 0,00 0,67 1,33 1,67 0,00 0,00 1,00 0,82 Traço 

Pulleniatina obliquiloculata 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,33 0,00 1,00 0,21 Traço 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

Tabela VII: Abundância relativa das espécies de foraminíferos ao longo do testemunho SIS-288. Prof. Am = Profundidade na seção do testemunho, AR 
= Abundância relativa. (Continuação) 


