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Resumo  

 

 Amostras de sedimento foram coletadas no talude superior e médio da Bacia 

de Campos para avaliar a quantidade e qualidade da matéria orgânica (MO) disponíveis 

no ambiente. A partir de dados geoquímicos, sedimentológicos (tamanho médio de grão 

e razão silte/argila), e microfaunísticos foi possível identificar diferenças no aporte de 

MO no talude. O talude superior apresentou valores maiores de conteúdo de carbono 

orgânico (COT) e lipídeos, elevados valores de densidade, baixos valores de 

diversidade, riqueza, equitatividade, ALD10, e perfil vertical com densidades maiores, 

predomínio de espécies epifaunais e/ou infaunais rasos, indicando ambiente com maior 

produtividade primária sobre maior influência de pulsos de fitodetrito, decorrente da 

influência do Vórtice de Vitória transportando nutrientes para o mar profundo. Já o 

talude médio, apresentou menores valores de COT, lipídeos e densidade, maiores 

valores de diversidade, riqueza, equitatividade, ALD10, predomínio de espécies 

aglutinantes, indicando condições com menor aporte de nutrientes lábeis. Pelos dados 

microfaunísticos obtidos, o modelo TROX não pode ser aplicado no talude da Bacia de 

Campos como avaliador de condições tróficas possivelmente pela não inclusão de 

fatores como disponibilidade de MO lábil, e bioturbação que influenciam na 

distribuição vertical dos foraminíferos bentônicos vivos no talude superior e médio da 

Bacia de Campos. 

Palavras chaves: Foraminíferos bentônicos vivos, distribuição vertical, microhábitat, 

matéria orgânica, talude continental, Atlântico Sudoeste. 
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Abstract 

 

Sediment samples were collected in the upper and middle slope of Campos 

Basin to evaluate the quantity and quality of organic matter (OM) available in the 

environment. From geochemical, sedimentological (grain size, ratio and silt/clay), and 

microfaunistic data was possible to identify differences in the contribution of OM in 

slope. The upper slope had higher organic carbon content (TOC) and lipids, high 

density values, low values of diversity, richness, evenness, ALD10, and vertical profile 

with higher densities, predominance of epifaunal and/or shallow infaunal species, 

indicating higher primary productivity environment with greater influence on the pulse 

of phytodetritus, due to the influence of the Vitória Eddy carrying nutrients to the deep 

sea. The average slope had lower TOC values, lipids and density, higher values of 

diversity, richness, evenness, ALD10, predominant agglutinated species, indicating 

conditions with lower input of labile nutrients. Microfaunistic data obtained cannot be 

applied by the TROX model to the upper and middle slope of Campos Basin as an 

evaluator of trophic conditions due to non-inclusion of factors such as availability of 

labile OM, and bioturbation that influence the vertical distribution of living benthic 

foraminifera in the upper and middle slope of Campos Basin. 

Keywords: Live benthic foraminifera, vertical distribution, microhabitat, organic 

matter, continental slope, Southwestern Atlantic Ocean. 
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1. Introdução 

 

Os foraminíferos pertencem ao Reino Protista, Filo Sarcodina, Classe 

Foraminífera (SEN GUPTA, 1999), e são encontrados principalmente no ambiente 

marinho.  

Os foraminíferos bentônicos apresentam uma carapaça denominada teca ou 

testa (SEN GUPTA, 1999). A testa é uma carapaça que reveste o protoplasma, cuja 

função é proteger o organismo contra predadores, além de auxiliar na redução contra o 

stress físico como a turbulência da água e o atrito do ambiente, e o stress químico como 

pH, conteúdos de CO2 e O2 na água. Morfologicamente, as testas dos foraminíferos 

podem apresentar uma câmara (unilocular) ou várias câmaras (multilocular), e de 

acordo com sua composição podem ser constituídas de matéria orgânica, minerais 

(calcita, aragonita ou sílica) ou até partículas aglutinadas (ARMSTRONG e BRASIER, 

2005). 

Os foraminíferos são considerados bons indicadores ambientais, pois são 

abundantes no sedimento, apresentam elevada diversidade de espécies, ciclo de vida 

relativamente curto, ampla distribuição geográfica, além de serem sensíveis às variações 

químicas e físicas do meio (BERNHARD e SEN GUPTA, 1999).  

Em relação a alimentação, os foraminíferos possuem um hábito alimentar 

altamente diversificado (e.g. suspensívoro, detritívoros, carnívoros, omnívoros, etc.) e 

de acordo com a preferência pela fonte de nutrientes (e.g. matéria orgânica da zona 

eufótica, matéria orgânica produzida pelas bactérias, e dos nutrientes disponibilizados 

pelas correntes) e a disponibilidade de oxigênio, os foraminíferos bentônicos tendem a 

migrar verticalmente no sedimento entre os diferentes microhábitats (JORISSEN et al. 

1995). 

Segundo Jorissen (1999), o microhábitat é um microambiente caracterizado 

pela combinação de processos físicos, químicos, biológicos e são estas condições 

ambientais que permitem criar microhábitats distintos, tornando-os atrativos ou não à 

colonização das espécies. Assim, os foraminíferos bentônicos podem ocupar, de 

maneira generalizada, três microhábitats: interface sedimento-água, superfície do 

sedimento e dentro do sedimento. 

Baseado na profundidade em que os foraminíferos bentônicos se encontram no 

sedimento, Corliss (1991) classificou os foraminíferos bentônicos em: epifauna, as 
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espécies que são encontradas no primeiro 0,5cm do sedimento; infaunais rasos, entre 0-

2cm; infaunais intermediárias, entre 1-4cm; e infaunais profundas, abaixo de 4cm. 

A caracterização dos termos epifaunal e infaunal durante muito tempo tem 

gerado discussões sobre a delimitação da profundidade no sedimento. Enquanto alguns 

autores consideravam a posição estática dos foraminíferos bentônicos no sedimento 

(CORLISS, 1991), outros consideravam que a posição do foraminífero no sedimento é 

variável em função da otimização de alimento ao longo da coluna sedimentar (LINKE E 

LUTZE, 1993). 

Em se tratando da distribuição espacial dos foraminíferos bentônicos vivos em 

mar profundo, tem-se como fatores controladores mais comumente citados a advecção 

das massas de água, produtividade primária e fluxo de Corg., corrosão do carbonato, 

velocidade de corrente no substrato (MACKENSEN et al. 1993, 1995; SCHMIEDL et 

al. 1997), dentre os quais os destacam-se oxigênio e nutrientes (BERNHARD, 1989; 

JORISSEN et al. 1995; RATHBURN et al. 1996; FARIDUDDIN e LOUBERE, 1997; 

JORISSEN, 1999; SCHMIEDL et al. 2000; MORIGI et al. 2001; FONTANIER et al. 

2005; HEINZ e HEMLEBEN, 2006; GOODAY et al. 2009; entre outros). 

Jorissen (1999) considera também a competição, predação e bioturbação como 

fatores controladores sobre a distribuição vertical dos foraminíferos bentônicos vivos. A 

competição ocorre por alimento e espaço no sedimento, já no caso da predação, a 

distribuição é alterada quando ocorre a diminuição da predação pela macrofauna 

resultando no aumento do número de espécies infaunais. E para complementar, a 

bioturbação altera a distribuição vertical transportando os foraminíferos para maiores 

profundidades no sedimento, e também facilita a entrada de matéria orgânica e oxigênio 

criando microambientes atrativos para a colonização e contribuindo no aumento do 

número de espécies infaunais (JORISSEN, 1999).  

Segundo Jorissen (1999), o oxigênio limita a distribuição vertical das espécies 

dependentes do oxigênio forçando-as para ambientes óxicos, permanecendo apenas as 

espécies resistentes e adaptadas a habitar ambiente com menor concentração de 

oxigênio. Porém Jorissen (1999) e Fontanier et al. (2002, 2003) destacam que mesmo 

existindo espécies facultativas que podem sobreviver a ambiente anóxico (não 

dependem do oxigênio), a anoxidade inibe a reprodução e aliada a limitação dos 

nutrientes em maiores profundidades do sedimento, estas espécies tendem a 

desaparecer. Já o fator disponibilidade de nutrientes é considerado o principal fator que 
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explica a abundância destes organismos e a ausência destes em maiores profundidades 

no sedimento (JORISSEN et al. 1995; JORISSEN, 1999). 

 Considerando apenas os fatores oxigênio e disponibilidade de nutrientes, 

Jorissen et al. (1995) desenvolveram um modelo para explicar o padrão de distribuição 

vertical dos foraminíferos bentônicos denominado modelo TROX (TR- trófico- 

nutrientes; OX-Oxigênio) (Figura 1). Segundo este modelo, em ambientes oligotróficos, 

os foraminíferos são controlados em função da disponibilidade de nutrientes, 

predominando nessa situação espécies de epifauna ou infauna rasa, enquanto em 

ambientes eutróficos, o fator limitante na distribuição vertical dos organismos seria a 

disponibilidade de oxigênio, pois em condições extremamente eutróficas, os 

foraminíferos habitam próximo a superfície onde as condições são menos estressantes 

(JORISSEN et al. 1995).  

  

 

 

Figura 1: Modelo conceitual TROX explicando as profundidades em que os foraminíferos bentônicos 

podem habitar em função da disponibilidade de nutrientes e concentração de oxigênio. A esquerda, em 

ambiente oligotrófico o fator crítico determinante sobre a profundidade do habitat é o nutriente, à direita, 

em ambiente eutrófico a concentração de oxigênio é o fator limitante (JORISSEN et al. 1995). 

 

Em ambientes com maior concentração de oxigênio e baixa disponibilidade de 

nutrientes (oligotrófico), trabalhos têm demonstrado que a matéria orgânica oriunda da 
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produtividade primária da zona eufótica é o fator principal que controla a distribuição 

vertical dos foraminíferos na coluna sedimentar, enquanto os fatores como 

granulometria e a concentração de oxigênio parecem ser os fatores secundários 

controladores da distribuição vertical dos foraminíferos bentônicos (LOUBERE 1996; 

LOUBERE e FARIDUDDIN, 1999; BERNHARD e SEN GUPTA, 1999; JORISSEN et 

al. 1995; JORISSEN 1999; FONTANIER et al. 2008). 

Em se tratando de disponibilidade de nutrientes, estes organismos respondem 

ao aporte de alimento com aumento em sua biomassa e abundância (GOODAY, 1988; 

MARTINS et al. 2006). Trabalhos realizados por Jorissen et al. (1998), Van Der Zwann 

et al. (1999), De Rijik et al. (2000), Fontanier et al. (2002, 2003), Martins et al. (2006) 

afirmam que a abundância e composição das espécies da fauna dos foraminíferos 

bentônicos vivos estão fortemente relacionadas ao fluxo de matéria orgânica para o 

fundo do oceano, que por sua vez varia em função da profundidade da coluna d’água e 

da produtividade superficial sazonal (LOUBERE, 1996; KUHNT et al. 1999). 

A produtividade primária exerce um papel importante no fornecimento de 

matéria orgânica para o fundo do oceano, uma vez que parte desta produção é exportada 

ao longo da coluna d’ água em forma de matéria orgânica particulada (MOP) 

(MURRAY, 2001; LUTZ et al. 2007). Esta matéria passa então a ser degradada ao 

longo da coluna d’água e apenas uma pequena parcela assenta no fundo do oceano. Esta 

matéria no sedimento é então parcial ou totalmente consumida pelos bentos ou passa a 

ser preservada em forma de carbono orgânico total (COT) no sedimento (LUTZ et al. 

2007). 

Segundo Sun et al. (2006), a MO oriunda da produtividade primária pode 

formar uma espessa camada de fitodetrito no assoalho oceânico, que pode ser utilizado 

tanto para alimentação para os organismos bentônicos quanto para formação de um 

possível local de colonização para as espécies. Assim, em locais onde há maior 

quantidade do fluxo de carbono orgânico no fundo do oceano, maior é a quantidade de 

matéria orgânica no sedimento depositada no assoalho permitindo assim, um aumento 

na profundidade do microhábitat (BERNHARD,1992), o inverso ocorre em locais com 

baixo fluxo de carbono orgânico com uma menor quantidade de matéria orgânica no 

sedimento resultando em um microhábitat restrito a interface sedimento-água 

(LOUBERE e FARIDUDDIN,1999). 

Van der Zwann et al. (1999) discutem em seu trabalho que a quantidade do 

fluxo de Corg e a profundidade da coluna d’água altera não somente a profundidade do 
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microhábitat, mas também no hábito alimentar das espécies. De acordo com estes 

autores, em águas rasas com maior fluxo de carbono orgânico, os organismos são 

detritívoros epifaunais e infaunais com mobilidade para se deslocar entre os 

microhábitats.  

Trabalhos têm demonstrado que não apenas a quantidade da MO é o fator 

principal controlador sobre a distribuição vertical dos foraminíferos bentônicos na 

coluna sedimentar, mas também a qualidade desta matéria orgânica no sedimento (DE 

RIJIK et al. 2000; FONTANIER et al. 2002, 2008; KOHO et al. 2008). Enquanto 

algumas espécies preferem MO mais lábil (rápida degradação) e residem no topo do 

sedimento onde há maior quantidade de MO oriunda da produtividade primária de alta 

qualidade (lábil), outras espécies são menos competidoras e se alimentam de MO mais 

refratária (mais difícil de degradação, por exemplo, bactérias) situando-se em maiores 

profundidades no sedimento (MARTINS et al. 2006; FONTANIER et al. 2003) gerando 

assim, distribuições verticais diferentes entre as espécies na coluna de sedimento 

(JORISSEN et al. 1998). 

Alve (2010) demonstrou que a qualidade da matéria orgânica exerce papel 

importante na composição e densidade dos foraminíferos bentônicos. Em seu estudo, a 

comunidade de espécies dependentes de matéria orgânica mais fácil de degradação (e.g. 

fitodetrito fresco) quando submetidas a uma ausência desta matéria orgânica, 

apresentam uma maior tendência a diminuição ou estagnação da comunidade, enquanto 

a comunidade de espécies que são menos dependentes da matéria orgânica lábil 

consumindo portanto a matéria orgânica refratária tendem a manter e/ou aumentar sua 

população.  

Para Koho et al. (2008), a qualidade da matéria orgânica lábil é um fator 

estruturante sobre a comunidade dos foraminíferos bentônicos. De acordo com esses 

autores, as espécies calcáreas são mais sensíveis a entrada da matéria orgânica lábil e a 

necessitam para reprodução e sobrevivência. Já a maioria das espécies aglutinantes são 

menos dependentes da entrada da matéria orgânica lábil no sedimento, sugerindo que 

estas apresentam outros hábitos alimentares. Por exemplo: Rhabdammina abyssorum e 

Cribrostomoides subglobosus são espécies aglutinantes que sobrevivem por um longo 

tempo sem a entrada de matéria orgânica lábil metabolizando seu próprio protoplasma.  

Fontanier et al. (2002); Eberwein e Mackensen (2006); Koho et al. (2007); 

Fontanier et al. (2008), reconhecem que os valores de densidade, diversidade e riqueza 

de espécies de foraminíferos bentônicos seguem padrão batimétrico, ocorrendo em 
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geral, os maiores valores no talude superior, indicando maiores fluxos de Corg (matéria 

orgânica lábil) para o assoalho oceânico e menores valores em regiões mais profundas 

como no talude médio.  

Burone et al. (2010) identificaram na plataforma e talude continental da 

margem sudeste Brasileira, setor Embaiamento de São Paulo (latitude 23.8º S–25.9º S e 

longitude 42.8º–46.13ºW), distribuições verticais de densidade de foraminíferos 

bentônicos que se ajustam predominantemente com funções matemáticas de decaimento 

exponencial, característicos de condições oligotróficas, e reconheceram que a 

produtividade primária da coluna d’água e, consequentemente, o fluxo exportado para o 

assoalho oceânico é um dos principais fatores que controlam as associações nesse setor 

da margem do Brasil. Todavia, para os autores velocidades de correntes de fundo, 

substrato e profundidade da coluna d’água devem ser considerados em se tratando de 

variações das associações de espécies.  

Sousa et al. (2006) demonstraram que o suprimento alimentar, a energia do 

ambiente, e a granulometria do substrato, os quais são controlados pelas massas de água 

Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) e Água Intermediária Antártica (AIA) são 

também fatores responsáveis pela distribuição dos foraminíferos bentônicos no talude 

continental da Bacia de Campos (latitudes 20.5ºS - 24ºS). 

Baseado nessas premissas vislumbrou-se a possibilidade de se aplicar pela 

primeira vez a metodologia de distribuição vertical dos foraminíferos bentônicos vivos 

no talude da Bacia de Campos no contexto de entendimento da quantidade e qualidade 

dos nutrientes disponíveis no ambiente, inserindo também novas informações 

ecológicas sobre as espécies da bacia tais como a profundidade média de habitat e a 

preferência das espécies pelos microhábitats. 

 O presente projeto está inserido no projeto HABITATS – Heterogeneidade 

Ambiental da Bacia de Campos, coordenado pelo CENPES/PETROBRÁS, que tem 

como objetivo a caracterização ambiental da Bacia de Campos e a obtenção de 

subsídios ao monitoramento ambiental dessa bacia, que há aproximadamente 4 décadas, 

vem sendo submetida a atividades de exploração e produção de óleo e gás. 

 

 

 



7 
 

 

 

2. Objetivos 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal, avaliar a distribuição vertical 

dos foraminíferos bentônicos vivos no sedimento e descritores ecológicos para auxiliar 

na avaliação do aporte de matéria orgânica para o assoalho oceânico em estações 

localizadas no talude superior (417 m de profundidade) e médio (993 m de 

profundidade), setor norte da Bacia de Campos. Como objetivos específicos, tem-se: 

 Realizar o levantamento de espécies infaunais e epifaunais de 

foraminíferos bentônicos para compreender os ambientes em termos de quantidade e 

qualidade da matéria orgânica no sedimento no talude superior e médio do setor norte 

da Bacia de Campos;  

 Analisar as informações obtidas a partir de dados bióticos nas análises de 

foraminíferos bentônicos vivos obtidos como densidade, diversidade de Shannon, 

riqueza, e equitatividade para comparar com a disponibilidade de nutrientes na coluna 

d’água e sedimento no contexto de dados de circulação oceânica e de produção primária 

disponíveis na literatura; 

 Avaliar a partir da profundidade média de microhábitat - Average Living 

Depth (ALDx) da comunidade de espécies de foraminíferos bentônicos e de espécies 

mais representativas a aplicação do modelo Trophic Oxygen (TROX) no entendimento 

da disponibilidade de nutrientes no talude do setor norte da Bacia de Campos. 
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3. Área de Estudo 

 

3.1. Fisiografia 

 

A Bacia de Campos compreende uma área total de 100.000km² limitada ao 

norte pelo Alto da Vitória 20.5ºS e ao sul pelo Alto de Cabo Frio 24ºS (RANGEL et al. 

1994). A Bacia de Campos apresenta uma plataforma com extensão média de 100 km, 

sendo mais estreita e rasa no setor norte e mais larga e profunda no setor sul 

(FIGUEIREDO JR. et al. 2010), com a quebra da plataforma variando entre 80m e 

110m. O talude continental apresenta respectivamente extensão e declividade média de 

40 km e 2.5º (VIANA et al. 1998a), sendo que a passagem do talude para o sopé 

continental é marcada pela presença do Platô de São Paulo, situado entre as 

profundidades 1.500 a 2.300m (CORREA et al. 2009). 

A Bacia de Campos é constituída por inúmeros cânions, no entanto, o único 

cânion que se mantém ativo é o Cânion Almirante Câmara (MACHADO et al. 2004), 

que está conectado ao Rio Paraíba do Sul e drena sedimentos da plataforma para águas 

profundas (VIANA et al. 1998a). 

A área de estudo do presente trabalho compreende o talude superior e médio do 

setor norte da Bacia de Campos. A porção norte desta bacia compreende desde a 

margem esquerda do Cânion Almirante Câmara até o Arco de Vitória (RANGEL et al. 

1994; WINTER et al. 2007). Neste setor há uma plataforma mais estreita e rasa com 

declividade suave que acompanha a linha de costa e um talude côncavo (FIGUEIREDO 

JR. et al. 2010). De acordo com Almeida e Kowsmann (2014), o talude superior no 

setor norte apresenta uma declividade elevada de 5° a 10° enquanto o talude médio, por 

sua vez, localizado entre 600 a 1100m de profundidade, é menos íngreme (2º a 4º) 

(Figura 2). 

A declividade passa a ser ainda mais suave do talude inferior em direção ao 

Platô de São Paulo (2º e 1º, respectivamente). Além destas características, este setor é 

composto por um sistema de canais submarinos denominados Sistemas Turbidíticos 

Itabapoana e Marataízes (Figura 3), que convergem no talude médio transportando 

sedimentos arenosos até o Platô de São Paulo (ALMEIDA e KOWSMANN, 2014). 

. 
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Figura 2: Perfil batimétrico da porção norte (perfil A-B) da Bacia de Campos. Este perfil apresenta 

exagero vertical de 10 x e tons de cinza com intensidade proporcional a declividade (ALMEIDA e 

KOWSMANN, 2014). 

  

 

 
Figura 3: Imagem 3D, em perspectiva, do relevo sombreado do fundo do mar da porção norte da bacia de 

Campos (exagero vertical × 5, iluminação de N, escala varia com a profundidade na imagem). Nesta 

figura pode ser observada a fisiografia submarina onde se destacam no talude continental os canais que 

integram os sistemas turbidíticos Itabapoana e Marataízes e o complexo de cicatrizes de remoção 

(ALMEIDA e KOWSMANN, 2014). 

 

3.2. Cobertura Sedimentar  

 

O transporte, a deposição e o retrabalhamento dos sedimentos no mar profundo 

são controlados pela dinâmica das massas de água (VIANA et al. 1998a). 

Especificamente as areias depositadas no talude são retiradas da plataforma por 

inúmeros processos dinâmicos (corrente geostrófica, de maré e tempestade) e que 

posteriormente serão redistribuídas no talude pela Corrente do Brasil (CB) (VIANA, 

2002). 

Segundo Figueiredo Jr. e Madureira (2004), a plataforma da Bacia de Campos 

é composta por duas coberturas sedimentares distintas: o terrígeno e o carbonático, o 

primeiro encontra-se em áreas próximas a linha de costa enquanto o carbonático está 

situado em plataforma média e externa, como é observado ao norte do Cabo de São 

Tomé. 
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No geral a plataforma é recoberta por areias siliciclásticas e bioclásticas, 

apresentando na plataforma externa o predomínio de sedimentos siliciclásticos (quartzo-

feldspato), seguido de sedimentos carbonáticos derivados de algas verdes e vermelhas 

(VIANA et al. 1998a). Em relação ao arredondamento e tamanho dos grãos da 

plataforma, as areias são bem arredondadas, e são finas em direção ao sul e na 

plataforma interna, e relativamente mais grossas na porção central e norte da Bacia de 

Campos (VIANA et al. 1998a).  

No talude superior, ocorrem areias siliciclásticas e bioclásticas, que seguem 

padrão similar de distribuição de sedimentos da plataforma: areias finas ao sul e mais 

grossas ao norte do cânion de São Tomé. Ao sul do cânion de São Tomé, lamas 

arenosas com bioturbação misturadas a bioclastos (foraminíferos planctônicos) 

recobrem uma área maior que 100km² (VIANA et al. 1998a). No talude da porção norte 

da Bacia de Campos, as areias siliciclásticas são bem arredondadas apresentando 

nódulos de algas vermelhas, melhor seleção de grãos, sendo que esse grau de 

arredondamento dos sedimentos poderia ser reflexo da atuação da Corrente do Brasil, 

que apresenta maiores valores de velocidade neste setor norte (VIANA et al. 1998a). 

No talude médio (550m a 1200m), a presença da Corrente de Contorno 

Intermediária (CCI) transportando a massa de água Água Intermediária Antártica rica 

em oxigênio oxida a superfície dos sedimentos do talude superior, resultando em uma 

superfície de areias finas enriquecidas de ferro intercalado com lama e silte (CADDAH 

et al. 1998). Essa camada de ferro apresenta espessura de 10 cm, apresentando em 

composição sedimentos silicilásticos e biogênicos (VIANA et al. 1998a). 

 

3.3. Massas de Água e Hidrodinâmica  

 

A estrutura vertical de massas de água presentes na Bacia de Campos é: Água 

Tropical (AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica 

(AIA), Água Circumpolar Superior (ACS), e Água Profunda do Atlântico Norte 

(APAN) (Figura 4). 

Na superfície do Atlântico Sul Tropical onde há uma elevada taxa de 

evaporação e forte radiação está situada a AT (<100m de profundidade) (CAMPOS, 

2006), caracterizada por águas quentes (>20ºC) e salinas (36), e com fluxo em direção 

sul. Esta massa de água assim que flui em direção ao sul mistura-se com águas costeiras 



11 
 

 

 

e frias de baixa salinidade perdendo as características citadas acima (CAMPOS et al. 

1995). 

A ACAS está situada logo abaixo da AT (100-500m de profundidade) 

(CAMPOS, 2006) e apresenta temperatura entre 6°C a 20ºC e salinidade entre 34.6 e 

36. A sua origem está no afundamento das águas na região da convergência do Giro 

Subtropical e subsequente espalhamento ao longo da superfície na altura do Cabo de 

São Tomé fluindo em direção ao sul (SILVEIRA et al. 2000). 

A AIA está situada entre 500-1200m de profundidade (CAMPOS, 2006) e 

apresenta temperatura e salinidade respectivamente de 3°C a 6 ºC, e 34.2 a 34.6. A AIA 

e ACS são massas de água inseridas na circulação profunda do Giro Subtropical, que 

penetram na bacia oceânica Brasileira sudeste e se dividem aproximadamente na 

latitude 28ºS em dois braços, no talude da Bacia de Santos, com a AIA fluindo ao norte 

de 25 ºS em direção ao equador (MÜLLER et al. 1998). 

Abaixo da AIA flui a ACS, que apresenta salinidade de 34,42 a 34,59 e 

temperatura (3,46 a 3,31°C), e é pobre em oxigênio dissolvido e rica em nutrientes 

(STRAMMA e ENGLAND, 1999, SILVEIRA, 2007). 

Por último, situada entre 1500 e 3000m, a APAN (Figura 4), ao contrário da 

ACS, é uma água pobre em nutriente e rica em oxigênio (FOLONI-NETO, 2010). A 

APAN apresenta temperatura de 3ºC a 4ºC e salinidade 34.6 e 35, e flui em direção sul 

(MÜLLER et al. 1998; SILVEIRA et al. 2000).  

As correntes presentes na Bacia de Campos são da superfície do oceano para a 

assoalho oceânico: CB, CCI e Corrente de Contorno Profunda (CCP) (SILVEIRA 2007) 

(Figura 4). 

A CB flui próxima a costa brasileira como uma corrente de contorno oeste em 

direção sul (SILVEIRA et al. 2000) e está situada acima de 500m de profundidade de 

coluna d’água (CALADO et al. 2010). Na latitude 10ºS, a Corrente Sul Equatorial 

(CSE) se bifurca originando duas correntes: ao norte flui a Corrente Norte do Brasil 

(CNB) e ao sul a CB (PETERSON e STRAMMA 1991). A CB é uma corrente 

superficial e rasa razão pela qual apresenta temperatura e salinidade relativamente altas 

(SILVEIRA et al. 2000), e é responsável pelo transporte das massas de águas: AT e 

ACAS (Figura 4). 

Até a latitude 20ºS, a CB é rasa e transporta apenas a massa de água AT na 

quebra da plataforma, mas após esta latitude, recebe contribuição da ACAS tornando-se 

profunda e crescendo em seu transporte.  
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Abaixo da CB flui em direção oposta a CCI (Figura 4), situada a 500 e 1200m 

de profundidade de coluna d’água, que transporta as massas de água AIA e ACS, 

ocupando porções intermediárias do talude continental (SILVEIRA et al. 2004). Por sua 

vez, a CCP presente no sopé, flui em direção ao sul e transporta a massa de água APAN 

(SILVEIRA, 2007). 

 

3.4. Meandros, vórtices e ressurgência 

 

Vórtices (ciclônicos e anticiclônicos) e meandros são observados na CB, de 

acordo com inúmeros trabalhos como Campos et al. (1995, 2000), Calado (2001), 

Rodrigues e Lorenzzetti (2001), Silveira (2004), Palóczy et al. (2013). Os meandros têm 

sua origem na combinação da topografia de fundo e orientação da linha de costa, porém 

para o crescimento do meandro é necessário a ocorrência da instabilidade baroclínica 

provocada pelo cisalhamento entre a CB e a CCI. Após o crescimento do meandro 

formam-se os vórtices que muitas vezes são reabsorvidos pela própria CB ou são 

emitidos (CALADO, 2006).  

Na Bacia de Campos são observados três vórtices: vórtice de Cabo Frio (VCF), 

vórtice do Cabo de São Tomé (VCST) e vórtice de Vitória (VV) (SILVEIRA, 2004) 

(Figura 4). O VCF e VCST tem sua origem a partir da mudança abrupta da orientação 

da linha de costa (de NE-SO para E-O) e do estiramento da coluna d’água gerado pela 

instabilidade do fluxo da CB, que antes centrado em águas mais rasas atinge maiores 

profundidades no talude continental. A instabilidade da CB cria meandros, os quais 

crescem em tamanho e se fecham formando os vórtices (CAMPOS et al.1995; 

CALADO, 2001).  

O VV apresenta diâmetro de 50 km e situa-se na latitude 20.3ºS e longitude 

38.9ºW perto do Porto de Vitória (Gaeta et al. 1999) e abaixo da cadeia de Vitória 

Trindade. A possível origem deste VV, segundo Schmid et al. (1995) estaria associado a 

um forte processo de ressurgência costeira, levando a formação de um meandro na 

Corrente do Brasil na quebra da plataforma, e que teria evoluído para um vórtice 

ciclônico. 
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Figura 4: Esquema da circulação oceânica e costeira do sudeste do Brasil. Note a presença dos vórtices na 

região dos cabos: Cabo Frio (VF), vórtice de São Tomé (VCST) e vórtice de Vitória (VV). A Corrente do 

Brasil transporta para sul as massas de água AT e ACAS, enquanto a Corrente de Contorno Intermediária 

transporta a AIA em direção norte e a Corrente Contorno Profunda transporta a APAN em direção sul 

(Modificado de CALADO et al. 2008). 

 

A importância dos vórtices e meandros, é que estes contribuem para o aumento 

da produtividade primária local e contribuindo para a deposição de matéria orgânica no 

fundo do oceano na margem sudeste Brasileira (MAHIQUES et al. 2002).  

A ressurgência de águas ricas na área de estudo pode ocorrer de diferentes 

maneiras como: soerguimento da nutriclina, bombeamento de Ekman, e movimento dos 

vórtices em direção ao mar profundo conforme relatado por Siegel et al. (2008) e 

Vicente (2012). No primeiro caso, a ressurgência acontece pela ocorrência dos VF e 

VCST que soerguem a picnoclina movendo a nutriclina em direção a zona eufótica 

disponibilizando uma maior quantidade de nutrientes, enquanto os vórtices anti-

ciclônicos desloca para baixo a nutriclina e consequentemente diminuindo a 

produtividade primária. 

Quanto ao Bombeamento de Ekman, há nesse caso a interação entre o vento e 

o vórtice. Os vórtices anticilônicos teriam por função a diminuição da força do vento 

necessária para geração do stress na superfície d’água e empurramento das águas 

costeiras, facilitando assim, o afloramento da água rica em nutrientes (CAMPOS et al. 

2000; PALÓCZY et al. 2013). O inverso ocorre com os vórtices ciclônicos gerando a 

subsidência e diminuição da produtividade primária (MCGILLICUDDY JR. et al. 2007; 

VICENTE, 2012). 
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Por sua vez, o movimento do vórtice ciclônico em direção à águas mais 

profundas resulta no aumento da produtividade primária, o inverso ocorre com o 

movimento do vórtice anticiclônico em direção oeste/costa diminuindo a produtividade 

primária (KAMPEL, 2003; VICENTE, 2012). Tanto os VCST quanto os VCF 

aumentariam a produtividade primária pelo soerguimento da nutriclina e movimento do 

vórtice em direção às águas profundas (VICENTE, 2012).  

Os vórtices apresentam diferenças na dimensão (VICENTE, 2012), no fator 

condicionante (RODRIGUES e LORENZETTI, 2001) e na direção (CALADO, 2006). 

O VCF é mais “restrito” enquanto o VCST é mais amplo latitudinalmente (VICENTE, 

2012), Por outro lado, o VV e VCST apresentam como fator condicionante à sua 

formação a topografia de fundo, enquanto o VCF tem sua origem principalmente na 

geometria mais brusca da linha de costa de Cabo Frio comparativamente a uma 

geometria mais suave da linha de costa em Cabo de São Tomé (RODRIGUES e 

LORENZZETTI, 2001). No que se refere às diferenças quanto à direção de 

desenvolvimento dos vórtices, o VCF tende a fluir em direção sul, o VCST move-se em 

direção ao mar profundo (CALADO, 2006), e o VV se desloca paralelamente em 

direção à quebra da plataforma (direção nordeste) e posteriormente muda a sua direção 

para o sul (SCHMID et al. 1995). 

A água que ressurge em Vitória em torno da latitude 20-21ºS, inicialmente flui 

paralelamente a costa, porém parte desta água flui por advecção em direção à quebra da 

plataforma do Cabo de São Tomé, já a ressurgência no Cabo de São Tomé (22ºS) move-

se rapidamente em direção à quebra da plataforma em Cabo Frio, e por fim a água que 

ressurge em Cabo Frio é transportada até distâncias maiores que 100 km em direção 

oeste – sudoeste (RODRIGUES e LORENZZETTI, 2001). 

 

3.5. Produtividade oceânica 

 

Segundo Ciotti e Kampel (2001), em regiões onde predominam condições 

oligotróficas a produtividade primária tende a ser baixa. Porém isso é alterado em locais 

onde ocorrem processos oceanográficos como meandros e vórtices, que auxiliam a 

inserção de águas mais ricas em nutrientes na zona eufótica, resultando no incremento 

dos valores da produtividade primária. Ciotti e Kampel (2001) consideram a Bacia de 

Campos oligotrófica, com valores de clorofila-a variando entre 0-25.5 mg.m
-3

 (GAETA 

e BRANDINI, 2006). Kampel
 
(2003) e Vicente (2012) a partir de sensoriamento 
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remoto, obtiveram dados de valores médios de clorofila-a respectivamente de 0,13 

mg.m
-3 

e 0,22 mg.m
-3

.
 

 Ciotti e Kampel (2001) observaram no VCST, valores de clorofila-a variando 

entre 0,16 e 0,24 mg.m
-3 

e perto de Cabo Frio, Cabo de São Tomé e Vitória (quebra da 

plataforma), Kampel (2003) observou plumas de águas frias apresentando temperatura 

entre 14º e 22.5ºC.  

Vicente (2012) estimou para o setor norte da Bacia de Campos, valor de 0,28 

mg.m
-3 

de clorofila-a
 
e valores de produtividade primária variável entre 738,2

 
e 739,3 

mgCm
-2

. dia
-1

. Os valores de fluxo de produtividade primária (ppm) no setor norte 

apresentaram valores de 134,6 e 63,6 mgCm
-2

. dia
-1

. Para Vicente (2012), o alto valor 

encontrado neste setor estaria associado à presença de vórtices que aumentam a 

produtividade primária através do soerguimento da nutriclina e do movimento do 

vórtice em direção às águas profundas.  

 

3.6. Geoquímica do sedimento 

 

Compreender a composição, distribuição e origem da matéria orgânica (MO) 

presente no sedimento é de fundamental importância para a sobrevivência da 

comunidade bentônica, pois grande parte dos organismos bentônicos (e.g. herbívoros, 

omnívoros) se alimentam da matéria orgânica derivado da produtividade primária, 

enquanto outros foraminíferos se alimentam do acúmulo e deposição de matéria 

orgânica não necessariamente derivados da produtividade primária (e.g. matéria 

orgânica transportada por advecção lateral) (OLIVEIRA et al. 2013; PUSCEDDU et al. 

2010).  

Estudos recentes mostram que a ecologia bentônica depende principalmente da 

qualidade da MO que atinge o assoalho oceânico (PUSCEDDU et al. 2009). Segundo 

estes autores, a qualidade da MO presente no sedimento é determinada pela sua 

composição, de modo que, determinados componentes podem torná-la mais lábil ou 

mais refratária. Assim, para avaliar a labilidade, Gremaré et al. (2003) analisaram 

diversos parâmetros bioquímicos (e.g. carbono orgânico, carboidratos, aminoácidos e 

lipídios), e mostraram que os lipídios e os aminoácidos correspondem a fração mais 

lábil da MO. 

Segundo Volkman (2006), os lipídios agrupam um grande número de 

compostos químicos (e.g. alcanos, esteróis, ácidos graxos, etc.) que apresentam 



16 
 

 

 

diferentes estruturas químicas. Através destas estruturas pode-se determinar o 

organismo que produziu a MO no sedimento, por exemplo, alcanos de cadeias curtas 

(e.g. n-C15, n-C17 e n-C19) indicam presença de MO oriunda de algas, enquanto longas 

cadeias (e.g. n-C20 à C-35) representam fontes terrestres como, plantas vasculares 

(VOLKMAN, 2006). 

Os esteróis, outra classe de lipídio, são componentes das membranas das 

células e também refletem especificamente a origem da MO, marinha ou terrestre (e.g. 

microalga, planta terrestre ou animal) (LIBES, 1992). Os esteróis são responsáveis por 

armazenar energia (VOLKMAN, 2006), regular hormônios de crescimento, respiração e 

reprodução em organismos marinhos (DUURSMA e DAWSON, 1981). Além disto, 

possuem a característica em manter sua estrutura química mesmo sob condições 

ambientais não favoráveis de preservação (EMERSON e HEDGES, 2008). 

Ácidos graxos são compostos abundantes no sedimento do fundo do oceano, 

estão relacionados a bactérias, microalgas e fauna marinha e são importantes como 

reservatório de energia (VOLKMAN, 2006), reguladores de hormônios de crescimento 

e reprodução (DUURSMA e DAWSON, 1981). Os ácidos graxos produzidos por 

diferentes comunidades bióticas apresentam estrutura química específica que permitem 

a sua utilização como indicadoras de fonte de MO (e.g. o ácido graxo poli-insaturado 

(PUFA) é produzido principalmente por organismos fitoplanctônicos e os foraminíferos 

bentônicos selecionam fitodetrito contendo PUFA para sua alimentação) (VOLKMAN, 

2006).  

Assim, os lipídios são um dos inúmeros marcadores moleculares utilizados 

para a caracterização da composição MO e na análise da proporção relativa de aporte de 

MO autóctone e alóctone no sistema aquático (CARREIRA et al. 2010). Uma das 

principais diferenças entre os lipídios e os outros marcadores é a sua elevada resistência 

à degradação, o que permite sua preservação no sedimento por mais tempo 

(VOLKMAN, 2006). 

Carreira et al. (2010) utilizaram lipídios para identificar a composição e origem 

da MO (i.e. autóctone e alóctone) em sedimentos superficiais do talude continental 

(750-1950m de profundidade de coluna d’água) da Bacia de Campos, avaliando também 

a distribuição da MO com o aumento da profundidade de coluna d’água. Segundo esses 

autores, no talude superior (750-1050m) do setor norte da bacia, a MO mostrou elevada 

proporção de lipídios derivados de produtividade primária marinha e fauna 
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zooplanctônica sugerindo maior contribuição autóctone com diminuição desses valores 

de lipídios autóctones com o aumento da profundidade. 

 Estudo realizado por Oliveira et al. (2013) sobre a qualidade da MO na Bacia 

de Campos utilizando os lipídios oriundos da produtividade primária marinha (origem 

autóctone, lábil) e de origem alóctone (refratária), permitiu verificar que a MO presente 

no sedimento da plataforma e o talude superior e médio da Bacia de Campos é derivado 

dos produtores autóctones primários e secundários, disponibilizando uma alta fração de 

MO lábil para os organismos bentônicos. Por sua vez, em regiões mais profundas 

(1900-3000m profundidade) a MO mostrou ter maiores valores de fração refratária e, 

portanto com menor valor nutricional. 
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4. Materiais e Métodos 

 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Bioindicadores Ambientais 

do Instituto Oceanográfico da USP (LBA – IOUSP) e utilizou as amostras de sedimento 

e dados sedimentológicos e geoquímicos obtidos no Projeto HABITATS. As amostras 

deste estudo foram coletadas nas estações oceanográficas I06 e I08 da Bacia de 

Campos. A estação I06 está situada a profundidade de 417m e está localizada na latitude 

21º 13, 5644’ S e longitude 40º15,0731’ W. Por sua vez, a estação I08 está situada em 

993m de profundidade, e localizada na latitude 21°11,0026’S e longitude 40°9,2774’ W 

(Figura 5). 

 

 

 

Figura 5: Localização da área de estudo e das estações oceanográficas I06 e I08.  

 

 

4.1. A bordo 

 

As amostras das estações I06 e I08 foram coletadas com um testemunhador de 

fundo do tipo box corer com dimensão de 50x50cm (Figura 6), a bordo do N.Oc Miss 

Emma McCall, entre os dias 03 e 04 de fevereiro de 2009. Estas amostras foram sub-

amostradas em seções menores, com dimensões de 10 cm x 10 cm x 50 cm, onde a cada 

intervalo de 1 cm foram coletadas amostras, até atingir 10 cm de profundidade na 
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coluna de sedimento, resultando em um total de 20 amostras para as duas estações. 

Posteriormente, as amostras foram colocadas em recipientes plásticos contendo solução 

de álcool a 70% para a preservação do protoplasma dos foraminíferos bentônicos que 

estavam vivos no momento da coleta. 

 

 

 

Figura 6: Fotos da amostragem das estações I06 e I08 da Bacia de Campos utilizando box-corer. 

 

4.2. Análises sedimentológica e geoquímica 

 

A granulometria do sedimento foi determinada após a retirada de carbonato das 

amostras utilizando o analisador Malvern Masterizer 2000. A razão silte/argila foi 

calculada segundo Pjerup (1988). Esta razão permite inferir níveis energéticos do 

ambiente, onde os maiores valores representam ambiente relativamente mais energético. 

O carbonato total foi determinado por diferença de peso, após tratamento das amostras 

de sedimento com HCl 1,0 M (1 g: 20 mL) à temperatura ambiente. O conteúdo de 

carbonato foi calculado pela diferença entre o peso inicial e final da amostra. 

 

4.2.1. Determinação da Razão C/S  

Os dados de Corg e enxofre total (Stotal) foram realizados no Laboratório de 

Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, sob 

coordenação do Prof. Dr. Carlos E. Rezende.  
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Os dados de Corg foram obtidos através do Analisador Elementar CHNS/O 

Perkin Elmer (2.400 Series II). A massa de material utilizada para as determinações 

analíticas foi de aproximadamente 10 mg, tendo-se efetuado a descarbonatação, através 

da adição de HCl 1,0 mol L
-1

 diretamente nas amostras dentro dos recipientes de prata. 

Posteriormente as amostras foram secas em estufa a 60
o
C por 12 h e os valores obtidos 

foram expressos em percentual (%). 

Para a análise do Stotal, 0,5 g (peso seco) de amostra foi inserida em tubos de 

teflon (X-press), nos quais foram adicionados ácidos concentrados (9 ml de HNO3 + 4 

ml de HF + 2 ml de HCl). Os extratos foram mantidos em repouso a noite em 

temperatura ambiente e em seguida, levados ao microondas, por 40 minutos a 

temperatura de 175 °C e potência de 1600 w, (adaptado de US-EPA 1996). Após o 

resfriamento (30 min.), o extrato final foi filtrado e aferido a um volume final de 50 ml 

com HNO3 0,5 N em balão volumétrico. A determinação dos metais foi realizada 

posteriormente no equipamento IPC-AES (Varian-Liberty Series II). 

  

4.2.2. Determinação dos Lipídeos  

 

O processo analítico foi desenvolvido no Laboratório de Geoquímica Orgânica 

Marinha (LaGOM) / Faculdade de Oceanografia da UERJ e seguiu metodologia 

adaptada de trabalhos da literatura (e.g. Readman et al.1986; Canuel e Martens, 1993; 

Yunker et al. 1995; Carreira et al. 2002; Wakeham et al. 2002).  

Os lipídios foram extraídos de aproximadamente 5 g de sedimento seco 

(precisão ± 0,1mg) por refluxo em aparelho Soxhlet, usando mistura de solventes 

(diclorometano: metanol, 9:1) (Readman et al. 1986). 

As determinações quali-quantitativas foram feitas por cromatografia em fase 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM) para os esteróis e n-alcoois 

(fração sap-N, ou seja, fração da fase superior recuperada da reação entre n-hexano e 

água purificada); e por cromatografia em fase gasosa acoplada a detector de ionização 

por chama (CG/DIC) para os ácidos graxos (fração sap-A, ou seja, fração resultante do 

extrato residual que foi acidificado e extraído com n-hexano para a recuperação da fase 

inferior denominada de fração sap-A). 

 

4.3. Análise microfaunística 
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De cada sub-amostra, um volume de 50 cm³ de sedimento foi corado com o 

corante Rosa de Bengala e homogeneizado por um período de 72h, com o intuito de 

identificar os foraminíferos bentônicos que estavam vivos durante a coleta. Após esse 

procedimento, as amostras foram submetidas a peneiramento úmido, utilizando para 

isso, peneiras com malhas de 0,063mm e 0,125mm. O sedimento retido nessas frações 

foi posteriormente seco em estufa na temperatura de 40ºC por cerca de 24 horas. 

Com o auxílio de um estereomicroscópio foi realizada a triagem dos 

foraminíferos bentônicos vivos de ambas as malhas, onde foram posteriormente 

colocados em lâminas micropaleontológicas. Ao final deste processo, restringiu-se a 

quantificação e identificação dos foraminíferos bentônicos vivos pertencentes à malha 

0,125mm, em função do consumo demasiado de tempo e a dificuldade na identificação 

das espécies presentes na malha 0,063mm, tendo em vista o tamanho reduzido dos 

espécimes. Na identificação das espécies de foraminíferos bentônicos foram utilizados 

como referências Boltovskoy et al. (1980), Van Morkoven et al. (1986), Loeblich e 

Tappan (1988), Jones (1994), Barbosa (2002), Kaminsky e Gradstein (2005), entre 

outros. Por sua vez, a classificação dos microhábitats das espécies de foraminíferos 

bentônicos foi baseada em Corliss (1991): epifaunal (0-1 cm), infaunal raso (0-2 cm), 

infaunal intermediário (1-4 cm) e infaunal profundo (>4 cm). 

Para a fotomicrografia das espécies mais abundantes, utilizou-se a Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) do Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura 

do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo e, posteriormente, as 

fotomicrografias foram editadas no programa Adobe Photoshop CS5®.  

 

  

4.4. Análise dos dados  

 

Foram calculados os índices ecológicos como densidade (ind./50 cm³), riqueza 

(número de espécies presentes na amostra), equitabilidade de Pielou (J), diversidade de 

Shannon (H’), diversidade ponderada e a profundidade média de habitat (ALDx), sendo 

este ALDx calculado tanto para as espécies mais abundantes quanto para a comunidade 

de foraminíferos bentônicos vivos. 

Para a elaboração da curva de distribuição vertical de foraminíferos bentônicos 

vivos no sedimento foi considerada a densidade dos foraminíferos bentônicos vivos da 

fração 0,125mm. Todavia, foram excluídos os indivíduos de espécies tubulares, em 
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razão de sua intensa fragmentação, resultando na impossibilidade de sua identificação e 

contabilização. 

O Índice de Diversidade de Shannon (H’) é um índice que leva em 

consideração o número dos indivíduos assim como o número de espécies e sua unidade 

é bits-indíviduos
-1

. O valor zero significa que a comunidade contém apenas uma única 

espécie, enquanto os valores elevados representam uma comunidade com várias 

espécies. H’ foi calculada com o objetivo de comparar e mostrar as diferenças das 

composições faunísticas ao longo da coluna sedimentar (0-10 cm), entre as estações I06 

e I08, tendo-se utilizado a seguinte fórmula (1): 

H’= -Σ ((ni/n)ln(ni/n)) (1) 

Onde: 

ni= número de indivíduos da espécie i; 

n= número total de indivíduos; 

 

O Índice de equitatividade Pielou (J) mede a regularidade com que os 

indivíduos estão distribuídos entre as espécies presentes, ou seja, em uma comunidade 

onde há dominância de uma determinada espécie, a equitatividade apresentará valores 

menores, enquanto altos valores de equitavidade indicam sem dominância de espécies 

(MAGURRAN, 2004). Para o cálculo do índice de equitatividade foi aplicada a 

seguinte fórmula (2): 

J= H’/lnS (2) 

Onde: 

S= Riqueza;  

H’= Índice de Diversidade de Shannon; 

 

O Índice de diversidade ponderada foi calculado para cada estação segundo 

Burone e Pires-Vanin, (2006), com o objetivo de ressaltar diferenças na composição 

faunística e sintetizar as condições ecológicas ao longo da distribuição vertical, 

permitindo desta forma, comparar a diversidade entre as estações I6 e I8. Este índice de 

diversidade ponderada é representado pela fórmula (3): 
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(3) 

Onde:  

H’k= é o índice de diversidade específica de Shannon na profundidade k; 

k= profundidade; 

Rk= Riqueza; 

x= número de profundidades; 

n= número total de espécimes na profundidade. 

 

A profundidade média do microhábitat - Average Living Depth (ALDx) foi 

calculada para toda a comunidade microfaunística de foraminíferos bentônicos, bem 

como para cada espécie mais abundante (abundância relativa igual ou superior a 3%). O 

ALDx para toda a comunidade microfaunística tem por objetivo identificar a 

profundidade média em que a comunidade de foraminíferos habita nas estações 

analisadas, por sua vez o ALDx para cada espécie abundante tem a função de identificar 

a seleção de cada espécie por microhábitat como uma estratégia de otimizar a aquisição 

por alimento e sua reprodução. O cálculo do ALDx dos foraminíferos bentônicos vivos 

foi calculado de acordo com Jorissen et al. (1995) pela seguinte fórmula (4): 

(4) 

Onde: 

i= intervalo/ profundidade; 

ni= número de indivíduos no intervalo i; 

Di= ponto médio do intevalo i; 

N= número total de indivíduos de todas as profundidades. 

 

Com os valores do ALDx gerados, calcularam-se as porcentagens de espécimes 

consideradas epifauna e/ou infauna rasa (EP/IR), infauna rasa (IR), infauna rasa e/ou 

infauna intermediária (IR/II), infauna intermediária (II) e infauna intermediária e/ou 

infauna profunda (II/IP), infauna profunda (IP). Corliss (1991) classificou em epifauna 

os organismos que habitam 0-1 cm, infauna rasa (0-2 cm), infauna intermediária (1-4 

cm), e infauna profunda (>4 cm), porém para o presente estudo, alguns destes valores 
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foram alterados em busca de melhores limites de classificação de profundidade e estão 

apresentados na Tabela 2. 

  

Tabela 1: Valores de ALDx e suas respectivas classificações de microhábitats utilizadas neste trabalho. 

 

 

Por fim, os perfis de distribuição vertical gerados para as estações analisadas 

foram classificados de acordo com os tipos de distribuição vertical apresentado por 

Jorissen et al. (1995), e juntamente com os dados da profundidade média de habitat 

(ALDX) da microfauna total, as condições tróficas nas estações foram interpretadas 

segundo o Modelo TROX (TR-trófico; OX- oxigênio) de Jorissen et al. (1995). 
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5. Resultados  

 

5.1. Estação I06 

 

Os sedimentos foram lamosos com diâmetro médio (Φ) de 6,70, e o valor 

obtido da razão silte/ argila foi de 2,03 e da razão C/S foi de 11,06. Os valores obtidos 

de conteúdo de CaCO3 e carbono orgânico total (COT) foram 44,41 % e 1,88%, 

respectivamente. Na estação I06, mudança na coloração dos sedimentos foi observada a 

13 cm de profundidade no sedimento, sugerindo a ocorrência de mudanças na condição 

redox (camada anóxica) nessa profundidade. Nessa coluna sedimentar não foram 

observadas estruturas de bioturbação, tendo-se observado a ocorrência de pelotas fecais 

nas amostras. Os valores de diâmetro médio (Φ), razão silte/ argila, razão C/S, 

conteúdos de CaCO3 e COT (%), profundidade da camada anóxica (cm), presença e/ou 

ausência de pelotas fecais e bioturbação estão apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 2: Valores de diâmetro médio, razão silte/argila, conteúdo de CaCO3 e COT, presença de pelotas 

fecais, bioturbação e profundidade de camada anóxica na estação I06. 

 

 

 

 

5.1.1. Dados bióticos 

 

5.1.1.1. Descritores ecológicos (densidade, riqueza, diversidade ponderada, 

diversidade de Shannon, e equitabilidade de Pielou) 

 

Os valores de densidade variaram de 1140 ind./50 cm³ na profundidade 0-1 cm 

à 31ind./50 cm³ na profundidade 9-10 cm, observando uma diminuição progressiva da 
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densidade da profundidade superior (0-1 cm) com 1140 ind./50 cm³ para a profundidade 

inferior (1-2 cm) com 143 ind./50 cm³(Tabela 4 e Figura 7). O valor da densidade média 

obtido foi de 167 ind./50 cm³  

 

Tabela 3: Valores de descritores ecológicos (densidade, riqueza, diversidade de Shannon e equitatividade 

Pielou) nas profundidades 0 à 10 cm de sedimento, e suas respectivas médias na estação I06. 
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Figura 7: Distribuição vertical da densidade, riqueza, diversidade e equitatividade dos foraminíferos bentônicos vivos, entre 0 e 10 cm de profundidade da coluna de 

sedimento na estação I06. 
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Os valores de riqueza variaram de 59 espécies na profundidade 0-1 cm para 7 

espécies na profundidade 9-10 cm. Os valores de riqueza decaem da profundidade 0-1 cm até 

a profundidade 6-7 cm (12 espécies), no entanto, a riqueza aumenta nas profundidades 7-8 cm 

(14 espécies) e 8-9 cm (15 espécies), voltando a decair na profundidade 9-10 cm (7 espécies). 

A média dos valores de riqueza obtida foi de 21 espécies na estação I06 (Tabela 4). 

O maior valor de diversidade observado foi de 2,6 em profundidades intercalados 

(e.g. profundidades 0-1, 2-3 e 4-5 cm) e o menor valor (1,4) foi constatado na profundidade 9-

10 cm de sedimento (Tabela 4). O valor médio da diversidade de Shannon foi de 2,2, e o valor 

de diversidade ponderada para a estação I06 foi de 2,35.  

Os valores calculados da Equitatividade de Pielou (J) da estação I6 mostram os 

menores valores nas duas primeiras profundidades (0-1 e 1-2 cm), respectivamente de 0,65 e 

0,61, aumentando nas profundidades seguintes (e.g. profundidade 8-9 cm com valor 0,85). O 

valor médio da equitatividade foi de 0,77 (Tabela 4). 

 

5.1.1.2. Espécies mais abundantes, perfil de distribuição vertical, ALD10 espécie, 

ALD10 fauna total, e porcentagem de microhábitat 

 

As espécies mais abundantes (abundância relativa >3%) encontradas na estação I06 

foram: Reophax caribensis (35%), Reophax minimus (8%), Lagenammina diffugiformis (6%), 

Pyrgo nasuta (5%), Pyrgo insularis (4%), Uvigerina parvula (4%), Uvigerina peregrina 

(4%), Globocassidulina minuta (3%), Pullenia bulloides (3%), e Reophax calcareus (3%).   

No geral, à exceção das espécies Reophax minimus, que apresentou o maior valor de 

densidade 30 ind./50 cm³ na profundidade 3-4 cm e a espécie Lagenammina diffugiformis, 

que apresentou um leve aumento no valor de densidade de 10ind./50 cm³ na profundidade 9-

10 cm, as espécies mais abundantes da estação I06 apresentaram perfil de distribuição vertical 

semelhante, com elevada densidade na primeira profundidade (0-1 cm) e diminuição nos 

valores de densidade nas profundidades seguintes (Figura 8). 
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Figura 8: Distribuição vertical das espécies mais abundantes com frequência igual ou superior a 3%, entre 0 e 10 cm de profundidade na coluna de sedimento, na estação I06. 

No eixo x está representada a densidade e o eixo y estão representadas as profundidades em cm (densidade e profundidade em cm) devem estar anotadas nos gráficos. Note 

que a escala do eixo x da espécie Reophax caribensis é diferente das demais espécies por ter apresentado elevada densidade. 
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A profundidade média de hábitat (ALD10) para a fauna total, ou seja, considerando 

todas as espécies da estação I06 apresentou o valor de 1,7cm. Os valores de ALD10 para as 

espécies mais abundantes estão apresentados na Figura 9. Na estação I06, com exceção das 

espécies Reophax minimus e Lagenammina diffugiformis que apresentaram ALD10, 

respectivamente, de 5 e 4 cm, no geral, as espécies apresentaram valor de ALD10 variáveis 

entre 1 e 0,5cm. Na estação I06, 31% das espécies estão presentes no microhábitat epifaunal 

e/ou infaunal raso (EP/IR) e 25 % das espécies ocorrem no microhábitat infaunal raso (IR), 

com 65% de espécies aglutinantes e porcentagem de espécies hialinas e porcelanáceas 

respectivamente de 26% e 9% (Tabela 5).  

 

Tabela 4: Porcentagem das espécies nos microhábitats na estação I06. EP/IR= epifaunal e/ou infaunal raso, IR= 

infaunal raso, IR/II= infaunal raso e/ou infaunal intermediário, II= infaunal intermediário, II/IP= infaunal 

intermediário e/ou infaunal profundo, e IP= infaunal profundo. Porcentagem das subordens das espécies da 

estação I06.  

Microhabitat  (%)

EP/IR (%) 31

IR (%) 25

IR/II (%) 10

II (%) 8

II/IP (%) 8

IP(%) 18

Subordens (%)

Textulariina (Aglutinante) 65

Rotaliina (Hialino) 26

Miliolina (Porcelanáceo) 9  
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Figura 9: Profundidade média de habitat em 10 cm de sedimento (ALD10) para as espécies mais abundantes bem 

como para o total de espécies da estação I06. 

 

5.2. Estação I08 

 

Os sedimentos foram lamosos na estação I08 com valor de diâmetro médio (Φ) de 

6.97. O valor obtido da razão silte/ argila foi de 1.75 e da razão C/S foi de 9.07. Os valores 

obtidos de conteúdo de CaCO3 e COT foram 36.55% e 1.36%, respectivamente. Na estação 

I08, mudança na coloração dos sedimentos foi observada a 7 cm de profundidade no 

sedimento, sugerindo a ocorrência de mudanças na condição redox (camada anóxica) nessa 

profundidade. Nessa coluna sedimentar, foram observadas estruturas de bioturbação, e 

ausência de pelotas fecais nas amostras. Os valores de diâmetro médio (Φ), razão silte/ argila, 

razão C/S, conteúdos de CaCO3 e COT (%), profundidade da camada anóxica (cm), presença 

e/ou ausência de pelotas fecais e bioturbação, estão apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 5: Valores de diâmetro médio, razão silte/argila, porcentagem de conteúdo de CaCO3 e COT, pelotas 

fecais, bioturbação e profundidade da camada anóxica para a estação I08.  

 

 

5.2.1. Dados bióticos 

 

5.2.1.1.  Descritores ecológicos (densidade, riqueza, diversidade ponderada, 

diversidade de Shannon e equitabilidade de Pielou)  

 

Os valores de densidade variaram de 353 ind./50 cm³ na profundidade 1-2 cm a 8 

ind./50 cm³ na profundidade 8-9 cm, observando uma diminuição progressiva da densidade da 

profundidade superior (1-2 cm) com 353 ind./50 cm³, passando a apresentar 210 ind./50cc, na 

profundidade de 2-3 cm (Tabela 7 e Figura 10). No entanto, na profundidade 9-10 cm o valor 

de densidade aumenta em relação à profundidade anterior (8-9 cm) (e.g. densidade de 8 

ind./50cc na profundidade 8-9 cm para 14 ind./50cc na profundidade 9-10 cm) (Tabela 7). O 

valor médio da densidade obtido foi de 107 ind./50cc (Tabela 7). 

 

Tabela 6: Valores de descritores ecológicos (densidade, riqueza, diversidade de Shannon e equitatividade Pielou) 

nas profundidades 0 à 10 cm de sedimento, e suas respectivas médias na estação I08.  
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Figura 10: Distribuição vertical da densidade, riqueza, diversidade e equitatividade dos foraminíferos bentônicos vivos, entre 0 e 10 cm de profundidade na coluna de 

sedimento na estação I08. No eixo x mostra os descritores ecológicos e no eixo y as profundidades (cm). 
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Os valores de riqueza variaram de 63 espécies na profundidade 1-2 cm para 7 

espécies na profundidade 8-9 cm. Os valores de riqueza decaem da profundidade 1-2 cm até a 

profundidade 8-9 cm (7 espécies), porém na profundidade 9-10 cm o valor aumenta 

novamente (e.g. profundidade 8-9 cm com o valor de 7 espécies e profundidade 9-10 cm com 

o valor de 8 espécies) (Tabela 7 e Figura 10). O valor médio da riqueza foi de 30 espécies. 

Os valores calculados de diversidade de Shannon apresentaram valor máximo de 3,6 

na profundidade 1-2 cm, e valor mínimo de 1,9 na profundidade 8-9 cm de sedimento (Tabela 

7). Os valores de diversidade decaem progressivamente da profundidade 1-2 cm (3,6) até a 

profundidade 8-9 cm (1,9), com exceção da profundidade 9-10 cm, que apresenta maior valor 

de diversidade comparado a profundidade anterior 8-9 cm (e.g. profundidade 9-10 cm com o 

valor de diversidade 2, e profundidade 8-9 cm com valor de diversidade 1,9) (Tabela 7). O 

valor médio da diversidade de Shannon foi de 2,28 e o valor de diversidade ponderada para a 

estação I08 foi de 3,18.  

O valor calculado de equitatividade de Pielou (J) da estação I8 apresentou o menor 

valor (0,77) na profundidade 0-1 cm, com aumento dos valores em direção a maiores 

profundidades no sedimento (e.g. profundidade 8-9 cm com valor de 0,98). Porém na 

profundidade 9-10 cm o valor volta a diminuir comparativamente à profundidade anterior 

(e.g. de 0,98 a 0,95) (Tabela 7). O valor médio da equitatividade foi de 0,90 (Tabela 7). 

 

5.2.1.2.  Espécies mais abundantes e perfil de distribuição vertical, ALD10 fauna total e 

para as espécies mais abundantes, e porcentagem de microhábitat 

 

As espécies mais abundantes (abundância relativa >3%) encontradas na estação I8 

estão apresentadas a seguir: Reophax spiculotestus (18%), Karrerulina conversa (4%), 

Reophax sp1. (4%), Ammobaculites agglutinans (3%), Ammodiscus planorbis (3%), 

Discammina compressa (3%), Hoeglundina elegans (3%), Recurvoidella bradyi (3%), 

Reophax scorpiurus (3%) e Repmanina charoides (3%).  

A Figura 11 mostra os perfis de distribuição vertical em 10 cm de sedimento das 

espécies mais abundantes da estação I08. Pode-se notar com exceção das espécies Reophax 

sp1. e Reophax spiculotestus, que apresentaram as maiores densidades (16 e 63 ind./50cc, 

respectivamente) na primeira profundidade (0-1 cm), no geral, as espécies apresentaram a 

maior densidade na profundidade 1-2 cm.  
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A distribuição da espécie Repmanina charoides é um exemplo do perfil de distribuição 

vertical das espécies abundantes da estação I08, apresentando baixa densidade na primeira 

profundidade (0-1cm) com apenas 2 ind./50cm³aumentando na profundidade 1-2cm com valor 

máximo de densidade 12 ind./50cm³ Nas profundidades inferiores a 2 cm, a densidade dessa 

espécie diminui, ocorrendo 10 ind./50cm³ na profundidade 2-3 cm e 6 ind./50cm³ na 

profundidade 3-4 cm (Figura 11). 
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Figura 11: Distribuição vertical das espécies mais abundantes com abundância relativa igual ou superior a 3%, entre 0 e 10 cm na coluna de sedimento na estação I08. No eixo 

x está representada a densidade e no eixo y estão representadas as profundidades em cm. Note que a escala da espécie Reophax spiculotestus é diferente das demais espécies 

por ter apresentado elevada densidade.
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Na estação I08, a profundidade média de hábitat para fauna total (ALD10) apresentou 

o valor de 2,5cm. O ALD10 das espécies mais abundantes mostraram o valor máximo de 4cm 

para as espécies Ammobaculites agglutinans, Discammina compressa e Reophax scorpiurus. 

Por sua vez, as espécies Ammodiscus planorbis, Hoeglundina elegans, Karrerulina conversa, 

apresentaram ALD10 com valor de 3 cm e as espécies Reophax sp1., Reophax spiculotestus, 

Repmanina charoides, e Recurvoidella bradyi apresentaram o menor valor de ALD10 de 2cm 

(Figura 12). Na estação I08, 27% das espécies ocorrem como infaunal rasa e/ou infaunal 

intermediária (IR/II) e 20% das espécies estão presentes como infaunal intermediária (II), com 

85% das espécies aglutinantes e espécies hialinas e porcelanáceas com 13% e 2% (Tabela 8). 

 

Tabela 7: Porcentagem das espécies nos microhábitats na estação I08. EP/IR= epifaunal e/ou infaunal raso, IR= 

infaunal raso, IR/II= infaunal raso e/ou infaunal intermediário, II= infaunal intermediário, II/IP= infaunal 

intermediário e/ou infaunal profundo, e IP= infaunal profundo. Porcentagem das subordens das espécies na 

estação I08. 

Microhabitat  (%)

EP/IR (%) 17

IR (%) 5

IR/II (%) 27

II (%) 20

II/IP (%) 15

IP(%) 16

Subordens (%)

Textulariina (Aglutinante) 85

Rotaliina (Hialino) 13

Miliolina (Porcelanáceo) 2  
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Figura 12: Profundidade média de habitat em 10 cm (ALD10) de sedimento (eixo x) para as espécies mais 

abundantes (>3%) e para o total de espécies (eixo y) da estação I08.  
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6. Discussão  

 

Dados sedimentológicos, geoquímicos e de foraminíferos bentônicos vivos 

permitiram identificar diferentes condições hidrodinâmicas e de aporte de nutrientes no talude 

superior e médio da Bacia de Campos.  

A morfologia da bacia exerce um papel fundamental na dinâmica das correntes que 

por sua vez, atua na transferência, deposição e retrabalhamento dos sedimentos no mar 

profundo (VIANA et al. 1998a). A deposição dos sedimentos é controlada pela variação da 

velocidade da corrente que por outro lado, é influenciada pela fisiografia da margem 

(VIANA, 2002). Segundo Viana et al. (1998a) essa variação de velocidade pode ser 

observada próximo ao Cabo de São Tomé onde a projeção da plataforma resulta no 

expandimento do fluxo da CB e consequentemente na diminuição da velocidade. 

 A maior velocidade da CB (1.2.m.s
-1

) (VIANA, 2002) favorece a deposição de lama 

arenosa no talude superior, enquanto no talude médio a presença da CCI, que flui em direção 

norte, com velocidades não superiores a 0,30 m.s
-
¹, promove a deposição de sedimentos 

hemipelágicos (VIANA, 2002). 

A diminuição dos valores de tamanho de grão e na velocidade de corrente com o 

aumento profundidade da lâmina de água foi observada para o talude continental da Bacia de 

Campos (ALMEIDA e KOWSMANN, 2014). No presente estudo, este mesmo padrão foi 

observado apresentando valores de diâmetro médio (Φ) e razão silte/argila para a estação I06 

de 6,70 e 2,03, respectivamente. Por sua vez, na estação I08 foram observados valores 

menores de diâmetro médio (6.97) e razão silte/argila (1.75), corroborando as estimativas de 

velocidades de corrente de fundo estabelecidas por Silveira (2007) para a CB (0,4 -0,7 m.s
-1

) e 

Silveira et al. (2004) para a CCI (não superior a 0,30 m.s
-
¹). 

Os altos valores da razão C/S obtidos (11,06 e 9,07 respectivamente nas estações I06 

e I08), refletem que a disponibilidade de oxigênio não é limitada no talude superior e médio 

da Bacia de Campos. Segundo Berner e Raiswell, (1984) o limite entre anóxico e óxico 

apresenta valor C/S=2,8, basicamente este valor representa a conversão do carbono orgânico 

em enxofre, indicando indiretamente todo o consumo do oxigênio. 

 

6.1. Talude Superior 

Eberwein e Mackensen (2006) e Koho et al. (2007) mostraramque há um padrão de 

diminuição nos valores da densidade de foraminíferos bentônicos vivos com o aumento da 
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profundidade da coluna d’água. Segundo Jorissen (1999), o padrão de distribuição vertical 

dos foraminíferos bentônicos vivos nos sedimentos reflete a tolerância ou preferência das 

espécies por um ou mais fatores como disponibilidade de nutrientes, concentração de 

oxigênio, bioturbação, competição e predação. Considerando estes fatores, Jorissen (1999) 

gerou 4 perfis de distribuições verticais onde dentre estes, o perfil tipo A de distribuição 

vertical é semelhante ao perfil de distribuição vertical dos foraminíferos bentônicos da estação 

I06. 

Na estação I06 a distribuição vertical da densidade dos foraminíferos bentônicos 

vivos apresentou um perfil de decaimento exponencial acentuado com o maior valor de 

densidade de 1140 ind./50cc na profundidade 0-1 cm semelhante ao perfil tipo A identificado 

por Jorissen (1999) apresentando valores máximos de densidade na profundidade 0-1 cm e 

valores mínimos em maiores profundidades (Figura 13). 
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Figura 13: À esquerda, perfil de distribuição vertical tipo A identificada por Jorissen (1999) e a direita, perfil de 

distribuição vertical da densidade dos foraminíferos bentônicos vivos da estação I06.  

 

O tipo de distribuição vertical do tipo A é caracterizado pelo predomínio de espécies 

oportunistas epifaunais ou infaunal raso que possuem preferência pelo topo do sedimento para 

se alimentar da matéria orgânica lábil ou que não toleram as condições em maiores 
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profundidades, sendo este perfil associado a maior disponibilidade de MO lábil no ambiente 

(JORISSEN, 1999).  

Burone et al. (2010) também observaram este perfil de decaimento exponencial na 

plataforma e talude superior (400m) entre as latitudes 23.8º–25.9ºS do setor do Embaimento 

de São Paulo, desde Cabo Frio até Cabo de Santa Marta (latitudes 23º-28ºS), atribuindo este 

perfil a condições oligotróficas.  

Dados de fluxos de carbono orgânico e conteúdo de carbonato de cálcio no 

sedimento podem refletir a produtividade primária (BRUMMER E EIJDEN, 1992). No 

entanto variações na porcentagem de CaCO3 ocorrem em função do balanço entre a 

produtividade primária da zona eufótica, sua dissolução e diluição, ocasionada pelo aumento 

do fluxo de sedimentos terrígenos (DITTERT et al. 1999). No talude superior do setor norte, o 

aumento nos valores de porcentagem de carbonato deve-se provavelmente além do maior 

fluxo de produtividade primária, à presença de pelotas fecais, que atuam como membranas 

orgânicas protetoras na preservação e transporte do carbonato da zona fótica até o assoalho 

oceânico (DITTERT et al. 1999) bem como ao transporte de sedimentos terrígenos resultado 

de uma plataforma estreita e de uma elevada declividade do talude superior 5 a 10º 

(ALMEIDA e KOWSMANN, 2014).  

Em áreas oligotróficas onde não há influência da lisoclina gerando dissolução do 

carbonato, o conteúdo de carbonato pode ser um indicador de produtividade. Por sua vez, em 

áreas eutróficas o uso do carbonato como indicador de produtividade torna-se restritivo, pois 

os maiores valores de conteúdo de carbono orgânico no sedimento contribui para o processo 

de dissolução através da reação do CO2 gerado a partir da degradação da MO pelos 

organismos bentônicos (DITTERT et al. 1999).  

A constatação na estação I06 de valores relativamente maiores de conteúdos de COT 

(1,88%), lipídeos autóctones (628,4 ng/mg), e de CaCO3 (44,41%) (Tabela 3), parece indicar 

que o talude superior na Bacia de Campos é um local com maior fluxo de produtividade 

primária, e consequentemente, maior deposição da MO lábil. Essa constatação corrobora 

dados obtidos por Vicente (2012), que estima produção primária nessa região da estação em 

134,6 mgCm
-2

. dia
-1

, e são argumentos importantes na confirmação da hipótese de que o 

aporte de matéria orgânica para o talude continental na margem sudeste Brasileira é 

proveniente principalmente da exportação de produtividade primária nas águas superficiais. 

A labilidade representada pelo lipídeos autóctones e a quantidade relativamente maior 

de MO oriunda de pulsos de fitodetritos no talude superior é também indicada, pela presença 
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na estação I06, de espécies oportunistas como G. minuta (ALTEBANCH, 2003; MARTINS et 

al. 2006), L. diffugiformis (KURBEJEWEIT et al. 2000; LICARI e MACKENSEN, 2005; 

DUROS et al. 2011) e P. bulloides (GUPTA, 2010).  

Os pulsos esporádicos de MO no talude superior favorecem as espécies com 

estratégia de vida oportunista, que residem nos primeiros centímetros do sedimento, 

promovendo seu crescimento e reprodução, resultando no incremento de sua abundância 

(JORISSEN, 1999; FONTANIER et al. 2003, 2005; MOJTAHID et al. 2009). Esta estratégia 

oportunista também resulta, segundo Jorissen et al. (1992), Garcia et al. (2013), em valores 

menores de diversidade, riqueza, e equitatividade, que são observados na estação I06 (Tabela 

4), quando comparados aos altos valores observados destes mesmos descritores ecológicos na 

estação I08 (Tabela 7). 

Segundo Koho et al. (2008), as espécies com paredes cálcareas ao contrário das 

espécies com paredes aglutinantes, são mais sensíveis à entrada de MO lábil e dependem 

desta matéria orgânica para sobreviverem e para reprodução. Gooday e Rathburn, (1999) e 

Kitazato et al. (2000) sugerem que o aumento da abundância das espécies calcáreas ocorre 

posteriormente a deposição de blooms de fitoplâncton. Valores maiores de porcentagem de 

espécies calcárias constatados para o talude superior (9% calcário porcelanáceo e 26% 

calcário hialino, Tabela 5) corroboram a maior incidência de blooms de fitoplâncton nessa 

porção do talude da Bacia de Campos.  

Sousa et al. (submetido) na Bacia de Campos também já demonstravam a influência 

do aporte alimentar na comunidade de foraminíferos bentônicos, seja pela qualidade de MO 

demonstrada pelos valores obtidos de correlação positiva significativa (r=0.74) entre 

fitopigmento e densidade, e pela quantidade de MO (COT) e densidade (r=0,434). Deste 

modo, apesar de não ser possível no presente estudo a realização de uma análise de correlação 

estatística pelo baixo número de estações, o trabalho prévio de Sousa et al. (submetido) para a 

mesma área de estudo, já indicava correlação entre os parâmetros bióticos (descritores 

ecológicos) e abióticos (MO lábil e quantidade de COT), corroborando os trabalhos de 

Schmiedl et al. (1997), De Stigter et al. (1998), Jorissen et al. (1998), Schmiedl et al. (2000); 

Licari et al. 2003, entre outros, que relacionam a qualidade e quantidade da MO oriunda do 

fluxo de MO da produtividade primária com a distribuição dos foraminíferos bentônicos em 

mar profundo. 

Segundo Vicente (2012), os altos valores de fluxo e produtividade primária 

observados no setor norte da Bacia de Campos estaria associado ao sistema de meandros e 
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vórtices da Corrente do Brasil, especificamente o vórtice de Vitória, que transportaria 

nutrientes para o mar profundo a partir do seu movimento em direção offshore, aumentando 

dessa maneira a produtividade primária, e consequentemente, gerando maior fluxo de carbono 

orgânico para o fundo oceânico. 

A ocorrência das espécies G. minuta e U. peregrina (ALTEBANCH et al. 2003; 

MARTINS et al. 2006; GARCIA et al. 2013), L. diffugiformis (Kurbejeweit et al. 2000) 

parece indicar que no talude superior há uma forte corrente de fundo ressuspendendo e 

redisponibilizando esta MO em superfície explicando a elevada presença de espécies 

epifaunais e ou infaunais rasos (31%) (Tabela 5) e ao elevado valor de densidade (e.g. valor 

de densidade 1140 ind./50cm³) na profundidade 0-1cm (JORISSEN et al. 1995; LINKE e 

LUTZE 1993). Esta preferência pela profundidade 0-1 cm também pode ser observado pelo 

baixo valor de ALD10 com 1,7cm (Tabela 5) onde os menores valores de ALD10 indicam um 

microhábitat menos profundo do sedimento. 

Para compreender a preferência ecológica das espécies pelos microhábitats, foram 

comparados os microhábitats das espécies mais abundantes do presente estudo com os 

microhábitats da literatura (ANEXO C). Deste modo, os dados de microhábitat do presente 

estudo mostram que entre as dez espécies mais abundantes da estação I06, quatro espécies não 

são coerentes com a classificação da literatura. Por exemplo, as espécies L. diffugiformis, P. 

insularis e P. nasuta apresentaram um microhábitat mais profundo quando comparados com o 

da literatura, e o inverso ocorreu para G. minuta, apresentando um microhábitat 

aparentemente mais raso do que a literatura indicando que as espécies podem alterar o 

microhábitat em função de sua preferência ecológica para ambientes mais favoráveis onde há 

menor competição por nutrientes.  

A elevada porcentagem de microhábitat epifaunal e ou infaunal raso, assim como o 

baixo valor de ALD10 e a camada anóxica profunda de 13 cm observada na estação I06 do 

talude superior corrobora com as descrições sugeridas pelo modelo TROX. No entanto, a 

constatação de elevados valores de densidade (1140 ind./50 cm³ profundidade 0-1 cm), 

coloca-nos algumas dúvidas sobre a aplicação desse modelo na avaliação de condições 

tróficas da área de estudo. 

 

6.2. Talude Médio 
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Trabalhos como Alve e Bernhard (1995); Jorissen et al. (1998); De Stigter et al. 

(1998); Bernhard e Sen Gupta, (1999); De Rijk et al. (2000); Schmiedl et al. (2000); Kitazato 

et al. (2000); Morigi et al. (2001); Fontanier et al. (2002, 2003, 2005, 2008); Eberwein e 

Mackensen (2006); Koho et al. (2007); Jorissen et al. (2007) têm mostrado que diminuição 

nos valores da densidade de foraminíferos bentônicos vivos ocorre com o aumento da 

profundidade da coluna d’água, em resposta a diminuição nos valores na quantidade e 

qualidade de MO no sedimento. No presente estudo, este mesmo padrão também foi 

verificado para a distribuição vertical, onde ocorre diminuição no valor da densidade dos 

foraminíferos bentônicos vivos da estação I06 (1140 ind./50 cm³ profundidade 0-1 cm) mais 

rasa (417m) para a estação I08 (353 ind./50cc profundidade 1-2 cm), mais profunda (993m).  

Segundo Morigi (2009), a diversidade é controlada pela estabilidade do ambiente. Em 

ambientes como plataforma e talude superior onde há flutuações no fluxo de matéria orgânica 

ou na disponibilidade do oxigênio, predominam espécies oportunistas, que habitam os 

primeiros centímetros do sedimento (SCHMIEDL et al. 2000), resultando deste modo, em 

menores valores de diversidade. Por outro lado, em ambiente estável, a diversidade da fauna 

tende a ser elevada. 

Schmiedl et al. (1997) avaliaram a diversidade dos foraminíferos bentônicos na 

margem Sudoeste Africana, e observaram valores relativamente menores (2,09) em áreas com 

maior produtividade como na plataforma e talude superior (400m), e valores maiores de 

diversidade (3,82), em áreas oligotróficas situadas entre 2000 e 3000m de profundidade. No 

presente estudo, padrão semelhante foi encontrado, onde se constatou aumento nos valores de 

diversidade do talude superior para o talude médio. 

 Em relação ao perfil de distribuição vertical da densidade dos foraminíferos 

bentônicos na estação I08, o maior valor de densidade (353 ind. /50 cm³) é observado em 

subsuperfície (1-2 cm), apresentando diminuição progressiva com o aumento da profundidade 

no sedimento desta estação (Tabela 7 e Figura 10). O padrão do perfil da distribuição vertical 

da estação I08 é semelhante ao perfil tipo B identificado por Jorissen (1999), onde os maiores 

valores já não estão mais na primeira profundidade e sim em subsuperfície (Figura 14) 

(JORISSEN, 1999). 
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Figura 14: À esquerda, perfil de distribuição vertical tipo B identificada por Jorissen (1999), e a direita, perfil de 

distribuição vertical da densidade dos foraminíferos bentônicos vivos da estação I08.  

 

Segundo Jorissen et al. (1995), o perfil de distribuição vertical tipo B não é 

característico de áreas oligotróficas. De acordo com Jorissen et al. (1995), Jorissen (1999), 

Fontanier et al. (2003), o aumento dos valores de densidade de foraminíferos bentônicos em 

subsuperfície (e.g. 1-2cm) do sedimento é atribuído a espécies facultativas anaeróbicas que se 

alimentam de específica fonte de MO perto da zona redox (e.g. bactérias ou dos produtos 

gerados por ela.).  

Todavia, valor obtido de C/S (9,07) reflete alta disponibilidade de oxigênio no 

ambiente e associado à constatação da camada anóxica situada a 7 cm de profundidade 

(Tabela 6), que mesmo se tratando de um dado qualitativo, confirma a não restrição de 

oxigênio a profundidades superiores a 7 cm no sedimento. Além disso, dados obtidos sobre a 

MO no talude médio demonstram menor quantidade de MO no sedimento, representada pelos 

valores de porcentagem de COT (1,36%). Por sua vez, valores relativamente menores de 

lipídeos autóctones (442,1 ng/mg) são indicativos da diminuição do aporte de MO lábil, 

proveniente de produção primária. Valores relativamente menores de fluxo de carbono 

orgânico (63,6 mgCm
-2

. dia
-1

) na estação I08, obtidos por Vicente (2012) confirmam para o 
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talude médio a condição de um ambiente com menor disponibilidade de nutrientes que o 

talude superior. 

Essa diminuição no aporte de MO lábil é acompanhada de valores relativamente 

menores de CaCO3 (36,55%), observados no talude médio. Essa diminuição no conteúdo de 

CaCO3 poderia indicar dissolução do carbonato pela proximidade da lisoclina que poderia 

promover a corrosão do carbonato. Todavia, essa situação não é observada nessa região do 

talude. Por outro lado, não se deve descartar a possibilidade da diminuição nos valores de 

CaCO3 ser decorrente de diluição por aporte de terrígenos.  

No perfil vertical da estação I08, constata-se a ocorrência, de espécies tolerantes a 

uma MO de menor qualidade (JORISSEN, 1999), tais como, R. spiculotestus (GOODAY, 

1996) e A. planorbis (SZAREC et al. 2007). Além disso, a presença das espécies H. elegans 

(FARIDUDDIN e LOUBERE, 1997; SCHMIEDL et al. 1997; FONTANIER et al. 2002; 

MORIGI et al. 2001; EBERWEIN e MACKENSEN, 2006; KOHO et al. 2008; MOJTAHID 

et al. 2010; GARCIA et al. 2013), K. conversa (KAMINSKY e GRADSTEIN, 2005), R. 

scorpiurus (HARLOFF e MACKENSEN, 1997; SCHMIEDL et al. 1997; KURBJEWEIT et 

al. 2000; HEINZ e HEMLEBEN, 2003; LICARI e MACKENSEN, 2005; DUROS et al. 

2011) ), R. charoides (DE RIJIK et al. 2000; SCHMIEDL et al. 2000) corrobora condições 

relativamente mais oligotróficas no talude médio da bacia. 

O perfil tipo B pode também ser observado em ambiente raso com bioturbação 

(JORISSEN, 1999). Neste perfil segundo Jorissen (1999), predominam espécies infaunais 

rasas, ocorrendo os máximos valores de densidade nos dois primeiros centímetros de 

profundidade. Ao contrário do tipo A, as espécies encontradas no perfil vertical tipo B não 

apresentam preferência pelo topo do sedimento (ou possivelmente não conseguem competir 

com outras espécies) e são tolerantes as condições estressantes (e.g. diminuição de quantidade 

e qualidade de MO e/ou concentração de oxigênio) (JORISSEN et al. 1998; JORISSEN, 

1999).  

Deve-se também considerar que estruturas figurativas de bioturbação observadas na 

coluna de sedimento da estação I08 poderiam ter facilitado a entrada de MO e oxigênio bem 

como o transporte de espécies para maiores profundidades no sedimento, e de acordo com 

Jorissen (1999), permitindo a sobrevivência das espécies infaunais (valores de porcentagem 

de microhábitat infaunal raso e/ ou intermediário e intermediário de respectivamente 27% e 

20%, promovendo assim aumento nos valores de ALD10 (2,5cm) (Tabela 8 e Figura 12), e 
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consequentemente aumento nos valores de diversidade e riqueza, como também constatado 

por Jorissen et al. 1995, Fontanier et al. 2002, 2008. 

À semelhança do que foi feito para a estação I06, dados de microhábitats observados 

para a estação I08 foram comparados com dados de literatura, com o intuito de melhor 

compreender a preferência ecológica das espécies na região, principalmente considerando o 

aumento da porcentagem de espécies infaunais na estação I08. Nesta estação, nota-se que 

entre as dez espécies mais abundantes, quatro espécies (A. planorbis, D. compressa, H. 

elegans, e R. charoides) apresentaram microhábitat mais profundo (ANEXO D). Essas 

diferenças podem ser explicadas em razão da classificação dos microhábitats a partir do 

gênero ou morfotipo da espécie, ou mesmo pela aplicação diferenciada do ALDx, calculado 

em alguns casos até profundidades inferiores a 10 cm (e.g. Szarec et al. 2007 utilizaram 

valores de ALD5 para classificar os microhábitats, e em seu trabalho valor de ALD5> 2.5cm 

foi considerado como infauna profunda). Não se deve, todavia, descartar a possibilidade do 

aumento da profundidade do microhábitat das espécies na estação I08 ser decorrente de 

bioturbação, que promoveria o transporte das espécies e alimento rumo a maiores 

profundidades no sedimento, criando condições favoráveis de sobrevivência e resultando 

assim na alteração do microhábitat da espécie. 

Apesar da falta de controle no comportamento das espécies infaunais na estação I08 

em função da bioturbação, dados como baixo valor de densidade de indivíduos e a maior 

porcentagem de espécies aglutinantes (85% Tabela 8) indicam que no talude médio as 

espécies são menos dependentes da MO oriunda de produtividade primária (FONTANIER et 

al. 2003, 2005). A menor contribuição de matéria orgânica lábil no talude médio da bacia 

deve ser provavelmente resultado do maior tempo de degradação da MO ao longo da coluna 

d’ água. 

Estes menores valores de densidade na estação I08 estão coerentes com as condições 

oligotróficas sugeridas pelo modelo TROX. Porém outros dados previstos deste modelo 

como: profundidade da camada anóxica profunda, baixa diversidade, e maiores porcentagens 

de espécies epifaunais ou infaunais rasos (JORISSEN et al. 1995), não foram observados para 

a estação I08 do talude médio, o que dificulta a aplicação do modelo TROX na avaliação das 

condições tróficas do talude médio. 
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7. Conclusões 

 

Os dados obtidos de distribuição vertical dos foraminíferos bentônicos vivos no 

sedimento e descritores ecológicos permitiram identificar condições diferenciadas no talude 

superior e médio do setor norte da Bacia de Campos, no que se refere à quantidade e 

qualidade da MO. 

A elevada densidade de indivíduos, composição de espécies (e.g. L. diffugiformis, G. 

minuta, e P. bulloides), baixa diversidade, perfil de distribuição vertical dos foraminíferos 

bentônicos tipo A, predomínio de espécies epifaunais/infaunais rasos, revelado por valores 

menores de ALD10 juntamente com os valores relativamente maiores de conteúdos de COT e 

lipídeos autóctones, indicam que a estação I06 é um ambiente com maior disponibilidade de 

nutrientes de alta labilidade. A presença de espécies oportunistas associada à ocorrência de 

espécies calcárias revela para o talude superior do setor norte da Bacia de Campos ambiente 

de pulsos de fitodetritos, provenientes do incremento da produtividade primária nessa região. 

Esse cenário é corroborado por valores relativamente maiores de fluxo de carbono 

constatados para essa porção do talude da bacia. 

Por sua vez, o menor valor de densidade de indivíduos, perfil de distribuição vertical 

dos foraminíferos bentônicos tipo B, composição de espécies (e.g. R. scorpiurus, K. conversa, 

e R. charoides), aumento nos valores de diversidade, predomínio de espécies infaunais, 

representados pelo aumento nos valores de ALD10 e os menores valores de conteúdo de COT 

e lipídeos autóctones, indicam que a estação I08 do talude médio é um ambiente com menor 

disponibilidade de nutrientes lábeis. A presença de espécies R. spiculotestus e A. planorbis 

associados ao aumento da porcentagem de aglutinantes indicam que o talude médio é um 

ambiente sob menor influência de pulso de fitodetrito, o que é corroborado pelo menor valor 

de fluxo de carbono constatado para o talude médio.  

Dados como elevada porcentagem de microhábitat epifaunal e ou infaunal raso, 

baixo valor de ALD10 e a camada anóxica profunda na estação I06 do talude superior e os 

menores valores de densidade da estação I08 corroboram com as descrições sugeridas pelo 

modelo TROX, no entanto, outros dados no talude médio como aumento no valor de ALD10, 

maior porcentagem de espécies infaunais, aumento nos valores de diversidade, profundidade 

de camada anóxica rasa, e a elevada densidade de indivíduos do talude superior contradizem 

ao modelo, gerando dúvidas sobre a aplicabilidade na avaliação de condições tróficas da área 

de estudo.  
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Possivelmente a contradição do modelo TROX para a área de estudo deve-se ao fato 

do modelo desconsiderar fatores importantes como as preferências e tolerâncias de cada 

espécie pelo microhábitat; a existência de espécies tolerantes a ambientes disóxicos; a 

influência da qualidade da MO (Fontanier et al. 2002) e a influência da bioturbação (Fontanier 

et al. 2008, Hess e Jorissen 2009, Duros et al. 2011) sobre a distribuição vertical dos 

foraminíferos bentônicos vivos do talude superior e médio do setor norte da Bacia de 

Campos.  
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9. Anexos 

 

ANEXO A: Densidade das espécies mais abundantes (>3%) em 10cm de sedimento, com suas respectivas profundidades médias de habitat (ALD10), 

microhábitat e abundância da estação I06. 

Espécies mais abundantes 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 TOTAL (N) ALD10 Microhabitat Abundância (> 3%)

Globocassidulina minuta  (Cushman, 1933) 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0.5 EP/IR 3

Lagenammina difflugiformis  (Brady, 1879) 27 3 6 10 11 11 6 7 5 10 96 4 II/IP 6

Pullenia bulloides  (d'Orbigny, 1846) 50 2 3 2 1 0 0 0 0 0 58 1 IR 3

Pyrgo insularis  McCulloch, 1977 55 2 2 2 0 0 1 0 1 0 63 1 IR 4

Pyrgo nasuta Cushman, 1935 70 4 4 0 1 1 1 3 0 0 84 1 IR 5

Reophax calcareus (Cushman, 1947) 34 2 1 1 1 0 0 2 1 0 42 1 IR 3

Reophax caribensis (Seiglie and Bermudez, 1969) 454 80 22 9 3 7 0 5 2 0 582 1 IR 35

Reophax minimus Zheng, 1988 18 2 6 30 11 12 9 18 11 14 131 5 IP 8

Uvigerina parvula Cushman, 1923 63 0 2 0 1 0 0 2 1 0 69 1 IR 4

Uvigerina peregrina  Cushman, 1923  49 4 0 1 1 0 0 0 3 1 59 1 IR 4

Estação I06 (417m)

Profundidade (cm)

 

 

ANEXO B: Densidade das espécies mais abundantes (>3%) em 10cm de sedimento, com suas respectivas profundidades médias de habitat (ALD10), 

microhábitat e abundância da estação I08. 

Espécies mais abundantes 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 TOTAL (N) ALD10 Microhabitat Abundância (> 3%)

Ammobaculites agglutinans  (d'Orbigny, 1846)  5 5 5 6 2 5 0 2 2 0 32 4 II/IP 3

Ammodiscus planorbis Höglund, 1947 0 14 5 5 6 0 1 0 0 0 31 3 II 3

Discammina compressa (Goës, 1882) 0 11 5 4 2 6 0 2 0 2 32 4 II/IP 3

Hoeglundina elegans  (d'Orbigny, 1878) 9 10 1 2 1 0 1 0 0 3 27 3 II 3

Karrerulina conversa (Grzybowski, 1901) 0 11 14 4 3 8 5 0 0 0 45 3 II 4

Recurvoidella bradyi (Robertson, 1891) 3 12 4 5 3 0 0 0 0 0 27 2 IR/II 3

Reophax scorpiurus de Montfort, 1808 2 9 3 7 0 4 4 4 1 3 37 4 II/IP 3

Reophax sp1. 16 12 12 0 2 0 0 0 0 0 42 2 IR/II 4

Reophax spiculotestus Cushman, 1910 63 59 31 11 11 11 5 3 1 0 195 2 IR/II 18

Repmanina charoides (Jones & Parker, 1860) 2 12 10 6 0 0 0 0 0 0 30 2 IR/II 3

Estação I08 (993m)

Profundidade (cm)
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ANEXO C: Comparação dos dados de microhábitat obtidos a partir dos valores de ALD10 com os microhábitat encontrados na literatura das espécies mais 

abundantes (I06). As siglas dos microhábitats da literatura representam: EP = epifauna, I = infauna, IR = infauna rasa, II = infauna intermediária, IP = infauna 

profunda, EP/I = epifaunal e/ou infaunal, IR/II = infauna rasa e/ou intermediária, m = morfotipo, g = gênero. 

Espécies mais abundantes I06  (>3%) ALD10 (cm) Microhabitat (dado) Microhabitat (literatura)

Globocassidulina minuta 0.5 EP/IR I (m) (Corliss e Chen, 1988)

Lagenammina diffugiformis 4 II/IP I (g) (Murray, 1991)(Szarek et al., 2007), IR (Kurbejeweit et al., 2000)

Pullenia bulloides 1 IR I (g) (Murray, 1991)

Pyrgo insularis 1 IR EP (g) (Murray, 1991), EP (Miliolídeos) (Corliss, 1991)

Pyrgo nasuta 1 IR EP (g) (Murray, 1991),EP (Miliolídeos) (Corliss, 1991)

Reophax calcareus 1 IR I (Murray, 1991; Fontanier et al., 2005; Koho et al., 2008)

Reophax caribensis 1 IR I (Murray, 1991; Fontanier et al., 2005; Koho et al., 2008)

Reophax minimus 5 IP I (Murray, 1991; Fontanier et al., 2005; Koho et al., 2008)

Uvigerina parvula 1 IR EP/I (g) (Murray, 1991), II (g) (Fontanier et al., 2002), IR (g) (Fontanier et al., 2002)

Uvigerina peregrina 1 IR EP/I (gênero) (Murray, 1991), II (gênero) (Fontanier et al., 2002), IR (gênero) (Fontanier et al., 2002)

Estação I06 (417m)

 

 

ANEXO D: Comparação dos dados de microhábitat obtidos a partir dos valores de ALD10 com os microhábitat encontrados na literatura das espécies mais 

abundantes (I08). As siglas dos microhábitats dos dados estão disponíveis em material e método, já as siglas do microhábitat da literatura representam: EP = 

epifauna, I = infauna, IR = infauna rasa, II = infauna intermediária, IP = infauna profunda, EP/I = epifaunal e/ou infaunal, IR/II = infauna rasa e/ou 

intermediária, m = morfotipo,g = gênero.  

Espécies mais abundantes I08  (>3%) ALD10 (cm) Microhabitat (dado) Microhabitat (literatura)

Ammobaculites agglutinans 4 II/IP IR (m) (Duros et al., 2011),IR (ALD10=0.98 Fontanier et al., 2005), IP (g) (Buzas et al., 1993)

Ammodiscus planorbis 3 II EP (m)(Setoyama, 2013), IP (Szarec et al., 2007; ALD5 =2.75)

Discammina compressa 4 II/IP EP (g) (Kamisky, 1995)

Hoeglundina elegans 3 II EP (Rathburn et al., 1996), IR (Fontanier et al., 2005)

Karrerulina conversa 3 II IP  (m) (Khunt, 1992); (g) (IR/II ALD10= 1.10 Fontanier et al., 2005)

Recurvoidella bradyi 2 IR/II sem informação

Reophax scorpiurus 4 II/IP IR (Kurbejeweit et al., 2000; Duros et al., 2011), II (ALD10=1.87 Fontanier et al., 2005)

Reophax sp1 2 IR/II I (Murray, 1991; Fontanier et al., 2005; Koho et al., 2008)

Reophax spiculotestus 2 IR/II I (Murray, 1991; Fontanier et al., 2005; Koho et al., 2008)

Repmanina charoides 2 IR/ II EP (Reolid et al., 2012)

Estação I08 (993m)
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ANEXO E: Prancha das fotomicrografias dos foraminíferos bentônicos vivos 

 

Prancha 1: Fotomicrografias dos foraminíferos bentônicos vivos das espécies mais 

abundantes das estações I06 (417m) e I08 (993m) da Bacia de Campos, retiradas 

no MEV. 

 

1. Ammodiscus planorbis Höglund, 1947 

2. Discammina compressa (Goës, 1882) 

3. Recurvoidella bradyi (Robertson, 1891) 

4. Ammobaculites agglutinans (d'Orbigny, 1846)  

5. Karrerulina conversa (Grzybowski, 1901) 

6. Lagenammina difflugiformis (Brady, 1879) 

7. Reophax spiculotestus Cushman, 1910 

8. Reophax caribensis (Seiglie and Bermudez, 1969) 

9. Reophax scorpiurus de Montfort, 1808 

10.Reophax sp1. 

11. Reophax calcareus (Cushman, 1947)  

12. Reophax minimus Zheng, 1988 
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Prancha 2: Fotomicrografias dos foraminíferos bentônicos vivos das espécies mais 

abundantes das estações I06 (417m) e I08 (993m) da Bacia de Campos, retiradas 

no MEV. 

 

1. Repmanina charoides (Jones & Parker, 1860) 

2. Repmanina charoides (abertura) (Jones & Parker, 1860) 

3. Globocassidulina minuta (Cushman, 1933)  

4. Pyrgo nasuta (abertura) Cushman, 1935  

5. Pyrgo nasuta Cushman, 1935  

6. Pyrgo insularis McCulloch, 1977 

7. Hoeglundina elegans (d'Orbigny, 1878) 

8. Hoeglundina elegans (d'Orbigny, 1878) 

9. Pullenia bulloides (abertura) (d'Orbigny, 1846)  

10. Pullenia bulloides (d'Orbigny, 1846)  

11. Uvigerina peregrina Cushman, 1923  

12. Uvigerina parvula Cushman, 1923  
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