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Resumo

QUADROS, Franco Borges. Sistemática, bioestratigrafia e paleoecologia com
base em foraminíferos do Eoceno da Formação Calumbi, bacia de Sergipe.
2008. xii, 60 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geologia) –
Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro.

Os foraminíferos são organismos unicelulares eucariontes (protoctistas), com
dimensões desde microscópicas até centimétricas, sendo portadores de uma
carapaça protetora de composição variada. As formas planctônicas abundantes, com
larga distribuição geográfica e rápida evolução no tempo geológico, são utilizadas na
datação e correlação de depósitos sedimentares (bioestratigrafia). A capacidade
adaptativa principalmente dos foraminíferos bentônicos aos diversos tipos de
ambiente permite a obtenção de informações sobre a profundidade da lâmina
d’água, salinidade, temperatura, energia do meio, substrato e níveis de oxigênio
(paleoecologia). O objetivo deste trabalho é o reconhecimento das associações de
foraminíferos planctônicos e bentônicos na seção siliciclástica eocênica da
Formação Calumbi, na bacia de Sergipe, através da realização de estudos
sistemáticos, bioestratigráficos e paleoecológicos no poço SE-2, localizado no Baixo
de Mosqueiro. Pela análise taxonômica foram reconhecidos 45 famílias, 73 gêneros
(bentônicos e planctônicos) e 67 espécies (planctônicos), que situaram o intervalo
estudado entre as zonas ‘Globigerinoides’ higginsi, Orbulinoides beckmanni e
Truncorotaloides rohri cronoestratigraficamente posicionadas no Eoceno médio.
Através da análise paleoecológica foram confeccionados gráficos mostrando as
relações entre os grupos principais (bentônicos e planctônicos) e entre morfogrupos,
o que possibilitou inferências paleoambientais e paleobatimétricas. Os resultados
obtidos foram integrados a dados palinológicos de trabalhos anteriores na área
estudada.
Palavras-chave: foraminíferos; Eoceno; bacia de Sergipe
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Abstract

QUADROS, Franco Borges. Foraminiferal Systematics, Biostratigraphy and
Paleoecology from Calumbi Formation, Eocene in Sergipe Basin. 2008. xii,
60 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geologia) – Departamento
de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro.

The Foraminifera are unicellular eukaryotic organisms (protoctists), microscopic or
even centimetric in size, with a protective test of varied chemical composition. The
planktonic forms are abundant with broad geographic distribution and rapid evolution
through geological time; they are useful in dating and correlating marine sedimentary
deposits (i.e., in biostratigraphy). Because many Foraminifera can adapt to and are
characteristic of different types of benthic environment, they can be used to infer
water depths, salinity, temperature, turbulence, substrate, and oxygen levels (i.e., in
paleoecology). The objective of this work is the recognition of associations of
planktonic and benthic Foraminifera in the siliciclastic section of the Eocene Calumbi
Formation of the Sergipe Basin; and to determine the age and paleoenvironment of
these sediments in the SE-2 well, located in Baixo Mosqueiro (Sergipe-Alagoas
Basin). Taxonomic analysis has resulted in the recognition of 45 families, 70 genera
(benthic and planktonic) and 67 species (planktonic) of Foraminifera, occurring within
the ‘Globigerinoides’ higginsi, Orbulinoides beckmanni and Truncorotaloides rohri
zones (middle Eocene). Paleoecological analysis, expressed graphically,
demonstrates the relationships between the major groups (planktonic and benthic)
and between morphogroups, thus enabling paleoenvironmental and paleobatimetrical
inferences. The results have been integrated with palynological data from previous
works about the same study area.

Key-Words: Foraminifera; Eocene; Sergipe-Alagoas basin
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho de conclusão de curso focalizou o estudo dos foraminíferos, um
grupo de microfósseis, isto é, restos fossilizados de organismos invisíveis a olho nu.
O que se preserva destes organismos são suas carapaças formadas de minerais,
ou revestimentos orgânicos muito endurecidos.
A abundância e larga distribuição geográfica destes microfósseis, e sua rápida
evolução através do tempo geológico, permitem estudos como a datação e
correlação dos sedimentos (bioestratigrafia). A determinação de paleoambientes
pode ser bem detalhada, uma vez que os foraminíferos fornecem evidências
relativas à profundidade, salinidade e temperatura, bem como a energia do meio,
características do substrato e níveis de oxigênio, permitindo a reconstituição
ambiental da área como subsídio à paleoecologia.

1.1 Objetivos

O objetivo deste trabalho é realizar análise sistemática, bioestratigráfica e
paleoecológica com base em foraminíferos de rochas sedimentares eocênicas da
Formação Calumbi (bacia de Sergipe). Estes dados são integrados com os dados
provenientes da palinologia obtidos em Ferreira (2004).
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2 EOCENO

2.1 Conceitos

Na escala de tempo geológico, o Eoceno é a época do período Paleógeno da
era Cenozóica do éon Fanerozóico, que está compreendida entre 55,8 Ma e 33,7
Ma, aproximadamente. A época eocena sucede a época paleocena e precede a
época oligocena, ambas do seu período. Divide-se nas idades ypresiana, lutetiana,
bartoniana e priaboniana, da mais antiga para a mais recente (Berggren et al., 1995).

2.2 Principais eventos globais do Eoceno

Nos últimos anos esforços têm sido direcionados para identificar e
compreender os eventos geológicos ocorridos no Paleógeno, sendo os eventos
climáticos e tectônicos os mais marcantes, onde circulação oceânica e variação do
nível relativo dos mares se destacam neste contexto.
As alterações climáticas ocorridas no Paleógeno têm relação direta e indireta
com os eventos tectônicos (Rea et al., 1990; Hay, 1996). Duas das mais notáveis
mudanças de elementos físicos de grande escala na Terra foram: o aumento do
soerguimento tectônico nos continentes e as mudanças na distribuição de
temperatura das águas marinhas de fundo e de superfície (Sloan & Barron, 1992).
São apontadas três alterações drásticas das condições climáticas, de ordem
global, no Paleógeno e que afetaram a biota. A primeira ocorreu na passagem do
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Cretáceo para o Paleógeno onde registra-se um evento de extinção em massa
(McLean, 1985). Este evento está ligado às alterações das condições climáticas
atribuídas a um fenômeno cósmico causado pelo impacto de um bólido extraterrestre
(Alvarez et al., 1980) e/ou um evento magmático, com intensa atividade vulcânica
(McLean, 1985).
As

outras

duas

grandes

alterações

climáticas

estão

relacionadas

à

reorganização das placas tectônicas e às mudanças na circulação oceânica (Zachos
et al., 1993). A primeira é conhecida como Evento Máximo Termal do Paleoceno
(Paleocene Thermal Maximal Event) e está ligada ao deslocamento da placa da
Índia em direção às placas da Ásia e da Antártica para a região polar. A segunda
alteração climática, chamada de Evento Máximo Glacial do Oligoceno Inicial
(lowerest Oligocene Glacial Maximal Event), ocorreu no limite Eoceno/Oligoceno.
Este último evento foi uma conseqüência de aberturas e fechamentos de passagens
oceânicas tais como a de Drake e do Tethis e do isolamento térmico da Antártica,
com formação de gelo sobre a mesma (Hay, 1996).
A Corrente Tethis foi o fator dominante da circulação superficial do
eopaleogeno, quando iniciou-se o resfriamento em latitudes mais altas devido ao
isolamento da Antártica, levando ao desenvolvimento de gradientes termais
latitudinais pontuais, os quais originaram a sazonalidade.
No eoeoceno, o padrão de circulação oceânica era vagaroso, sendo controlado
pela salinidade (circulação halotérmica) e sob condições climáticas extremamente
quentes (evento termal de aquecimento global). A circulação oceânica do eoeoceno
foi responsável pelo transporte de calor para os pólos através das correntes de
fundo, geradas na região equatorial. As temperaturas das águas oceânicas
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superficiais eram relativamente mais frias em altas latitudes que nos trópicos
(Kennett & Stott, 1991).
A partir do mesoeoceno há uma tendência de resfriamento climático, conforme
observada por Bohaty & Zachos (2003). Estes autores apontam também períodos de
aquecimento intercalados nesta tendência de resfriamento global no meso-neo
eoceno.
Como conseqüência da abertura da passagem Drake e isolamento da Antártica
com formação de gelo sobre a mesma, há o desenvolvimento de uma circulação
termohalina a partir do mesoeoceno, que predomina nos oceanos atuais. Esta
circulação é induzida pela mudança de densidade determinada pelas variações de
temperatura e salinidade da água do mar, responsável em grande parte pela
circulação oceânica de fundo (Tessler & Mahiques, 2001). A Figura 1 ilustra a
disposição dos continentes no Eoceno médio.

Figura 1 – Reconstrução paleogeográfica do Eoceno médio, há 50,2 Ma (Scotese,
1997), disponível em <http://www.scotese.com/newpage9.htm>
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3 BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS

A bacia de Sergipe-Alagoas está localizada na região nordeste brasileira ao
longo da costa dos estados de Sergipe e Alagoas, entre as latitudes 9o e 11o 30’ Sul
e longitudes 37o30’ e 35o Oeste (Figura 2). A bacia abrange uma área total de
42.400 km2, sendo que a sua porção submersa estende-se aproximadamente até a
isóbata de 3.000 m com uma área de aproximadamente 30.000 km2 (Lana, 1985,
1990; Cainelli, 1992; Feijó, 1994).
A bacia de Sergipe-Alagoas está limitada ao norte pela bacia de PernambucoParaíba, a sul pela bacia de Camamu, a oeste, pela Província de Borborema
(Souza-Lima, 2006). A bacia de Sergipe-Alagoas é dividida em quatro sub-bacias:
Cabo, Alagoas, Sergipe e Jacuípe. No presente estudo será abordada a sub-bacia
de Sergipe.
O arcabouço estrutural da bacia de Sergipe-Alagoas é definido por um sistema
dominante de falhas norte-sul interceptado por falhas leste-oeste e nordestesudoeste, dando à bacia uma configuração alongada regional NE-SW (Van der Ven
et al., 1989).
O sistema de falha norte-sul en échelon se desenvolveu e dominou a fase rifte
da bacia durante o eocretáceo (andares locais Rio da Serra e Aratu), produto de um
regime tectônico transtensional. As falhas limitam os compartimentos tectônicos, que
formam um complexo sistema de blocos baixos (grabens) e altos (horsts). (Lana,
1990; Souza-Lima, 2006). Os blocos baixos do embasamento são meio-grabens e
estão dispostos escalonadamente. Os altos estruturais são definidos por falhas
normais de direção E-NE, e alongados nesta mesma direção.
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A feição estrutural mais importante da bacia é conhecida como Linha de
Charneira de Alagoas ou Aptiana (LCA), com direção NE-SW, originada por um
regime tectônico distensional ocorrido nos andares locais Jiquiá e Alagoas ao final
da fase rifte. Esta feição individualizou duas províncias tectônicas e controlou os
depocentros da bacia a partir da sua instalação (Lana, 1990; Cainelli, 1992).

Figura 2 – Mapa de localização da bacia de Sergipe e do poço estudado (modificado
de Ferreira, 2004).
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3.1 Formação Calumbi

Na formalização das unidades litoestratigráficas apresentadas por Schaller
(1969) para a bacia de Sergipe-Alagoas, a Formação Piaçabuçu era constituída
pelos membros Marituba e Calumbi. Posteriormente, Feijó (1994) elevou esta
formação à categoria de grupo, sendo composta pelas formações Marituba,
Mosqueiro e Calumbi.
A Formação Calumbi engloba argilitos e folhelhos cinzentos a esverdeados,
com intercalações de arenito fino a grosso, que sobrepõe-se em discordância
erosiva com a Formação Continguiba. A Formação Calumbi grada vertical e
lateralmente para as formações Mosqueiro e Marituba. Os pelitos desta formação
foram depositados em talude e bacia oceânicos, com arenitos resultantes da ação
de correntes de turbidez (Feijó, 1994). As determinações bioestratigráficas com base
em foraminíferos planctônicos, nanofósseis calcários e palinomorfos realizadas na
Formação Calumbi indicam o início da deposição dos seus sedimentos a partir do
neocretáceo até o Recente (Souza-Lima, 2006).
Na Figura 3 observa-se o arcabouço estratigráfico da bacia de Sergipe com
destaque para a seção eocena.
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Figura 3 – Arcabouço estratigráfico da bacia de Sergipe (modificado de Feijó, 1994)
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4 FORAMINÍFEROS

4.1 Biologia

Os foraminíferos são protoctistas e heterótrofos, que surgiram no Cambriano,
há cerca de 570 milhões de anos, e vivem até o Recente, sobretudo nos ambientes
marinhos. Estes organismos possuem uma carapaça ou teca que pode ser
secretada (carbonato de cálcio), aglutinada por partículas disponíveis no ambiente
em que vivem ou, mais raramente, ela é orgânica ou silicosa. A teca é formada por
uma ou várias câmaras que se intercomunicam através de uma ou mais aberturas
chamadas forâmen (Sen Gupta, 1999).
De acordo com seu modo de vida, os foraminíferos podem viver próximos ao
substrato (organismos bentônicos) ou flutuar nas águas oceânicas (organismos
planctônicos). Os foraminíferos bentônicos podem ser fixos ao substrato (sésseis)
e/ou móveis (vágeis); ou ainda epifaunais (vivem sobre os sedimentos) e infaunais
(vivem dentro dos sedimentos) (Vilela, 2004). Estes organismos possuem
pseudópodes do tipo reticulópodes que são prolongamentos do protoplasma, de
espessura fina, textura granular e anastomosados, interagindo assim com o meio a
sua volta. Ressalta-se a vital importância dos pseudópodes para os foraminíferos,
não só para locomoção ou fixação, mas também para a alimentação, construção de
sua teca, proteção e reprodução (Goldstein, 1999).
Para a sua alimentação, os foraminíferos estendem os pseudópodes para fora
da carapaça, formando uma rede para a captura de partículas de matéria orgânica,
diatomáceas ou outros pequenos organismos e alguns se alimentam inclusive de
outros foraminíferos.
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A reprodução dos foraminíferos pode ser assexual ou sexual, sendo que a
assexual está sempre presente, e a sexual pode ocorrer ou não, sendo os fatores
controladores ainda controversos. Havendo os dois modos de reprodução, ocorre
uma alternância de gerações assexual e sexual no seu ciclo de vida. Na fase
assexual há a simples divisão de um indivíduo em vários. Estes crescem e os
adultos, na fase sexual, produzem gametas biflagelados, existindo também casos
particulares de gametas triflagelados e amebóides, que se unem aos pares
formando um ovo ou zigoto. Do zigoto origina-se um indivíduo que vai se reproduzir
assexualmente, fechando-se o ciclo. A autogamia (autofertilização) é uma variação
de reprodução sexual que ocorre em formas primitivas: gametas ameboidais são
produzidos e permanecem dentro do organismo de origem, onde então ocorre a
fertilização (dentro da carapaça do indivíduo) da qual o novo organismo formado
então escapa (Sen Gupta, 1999).
Para o seu crescimento, os foraminíferos projetam uma parte do protoplasma
como molde para fora da última câmara através da abertura, onde se dará a adição
de minerais para a consolidação da parede da nova câmara. Este processo já foi
acompanhado em laboratório, podendo ser completado em até quatro horas;
portanto, cada câmara representa um período de crescimento (Boersma, 1978 apud
Vilela, 2004). Espécies multiloculares, isto é, com várias câmaras, iniciam sua vida
com uma única câmara. Muitas vezes o crescimento da teca é feito em uma
seqüência de vários estágios, mostrando modificações no enrolamento ou
disposição das câmaras. Neste caso, formas jovens ou neânicas são bem diferentes
de formas adultas (Lee et al., 1991).
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4.2 Sistemática e Taxonomia

Para o entendimento e compreensão de seus aspectos biológicos, os
foraminíferos, como quaisquer grupos de seres vivos, são ordenados e
hierarquizados dentro de uma classificação com base em estudos sistemáticos e
taxonômicos. Entretanto, o que se observa é que os conceitos de sistemática e
taxonomia são dinâmicos e por vezes se confundem. Por isso, no presente trabalho,
foram adotadas as definições de Bates & Jackson (1987) e de Blow (1979),
conforme transcrição de Costa (2004):
“Sistemática (Bates & Jackson, 1987) – é o ramo da paleontologia que se
preocupa com a classificação e tratamento das formas fósseis, de acordo com sua
posição taxonômica ou ordem. Os autores supracitados consideram que este
conceito envolve os tipos e a diversidade desses organismos e suas relações”.
“Taxonomia (Blow, 1979) – é a parte da sistemática que cuida da classificação,
nomenclatura e descrição dos foraminíferos.”
A classificação taxonômica deste grupo foi desenvolvida principalmente com
base nas feições morfológicas de sua carapaça, devido ao seu extenso registro
fóssil (desde o Cambriano) e conhecimento biológico restrito.
Segundo Sen Gupta (1999), os foraminíferos pertencem ao Reino Protoctista e
estão reunidos na classe Foraminifera. Contudo, foi adotada a sistemática proposta
por Loeblich & Tappan (1988), por ser a referência utilizada para a classificação
taxonômica neste trabalho:
Reino: Protista
Filo: Sarcodina
Classe: Rhizopoda
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Ordem: Foraminiferida

4.2.1 Principais feições morfológicas

Um conjunto de fatores contribuiu para que a estruturação da taxonomia dos
foraminíferos fosse fundamentada na observação de sua carapaça, que pode ser
simples ao se tratar de formas primitivas ou extremamente complexa nos grupos
mais evoluídos (Loeblich & Tappan, 1964).
Com o objetivo de distinguir e agrupar os táxons, foram desenvolvidos estudos
sobre a composição da parede e das feições morfológicas da carapaça a partir do
registro fóssil destes organismos, já que as pesquisas de cunho biológico não
mostraram embasamento suficiente para estabelecer uma classificação taxonômica
consistente.
A teca dos foraminíferos é constituída por uma série de feições morfológicas
(Figura 4) dentre as quais se destacam o formato, arranjo e número de câmaras,
linhas de sutura, abertura e ornamentação, cujos conceitos e maiores detalhes
podem ser consultados em Loeblich & Tappan (1964).
Entretanto, neste trabalho, adotou-se as definições sobre a morfologia dos
foraminíferos planctônicos do Paleógeno feitas por Martinis (1996), cujos estudos
estão embasados nos trabalhos de Stainforth et al. (1975), Blow (1979) e Seyve
(1950). Os comentários conceituais mencionados por Martinis (1996) deram suporte
para a classificação taxonômica dos foraminíferos planctônicos na categoria
específica, e, por isso um breve resumo sobre os mesmos é feito a seguir:
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Abertura: consiste num orifício que intercomunica uma câmara com outra ou com o
exterior da carapaça. Esta última denomina-se abertura primária e está
relacionada à cavidade umbilical. Os tipos de abertura primária são: umbilical,
equatorial simétrica, extra-umbilical. Outros dois tipos de abertura são: a
suplementar interior-marginal e infralaminal.

Bulla: é uma placa de estrutura regular que se forma durante o crescimento das
câmaras e geralmente recobre a abertura primária, a cavidade umbilical e a
região das suturas.

Câmaras:
Crescimento: cada câmara é constituída por uma ou mais camadas de calcita,
cujo processo de calcificação ocorre no período de formação da testa e
posteriormente antecedendo ao crescimento da câmara seguinte (Blow, 1979
in Martinis, 1996). Em um primeiro estágio (calcificação primária), as partes
fundamentais das câmaras são delineadas através da solidificação da parede e
de suas estruturas, como por exemplo, a murica. E no período final, se dá a
geração de novas estruturas ou a remodelação daqueles já existentes (ex.:
espinhos).

Enrolamento: é o modo e a disposição de crescimento das câmaras na teca.
Quando o crescimento ocorre num único plano, o enrolamento é chamado de
planispiral. Este pode ser involuto, isto é, a nova câmara recobre a
antecessora; ou evoluto, quando a nova câmara somente tangencia a periferia
da câmara anterior.
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O crescimento das câmaras pode ocorrer simultaneamente nos planos
horizontal e vertical, sendo denominado trocoespiral. Na observação da
carapaça geralmente é possível reconhecer um lado onde todas as câmaras
são visíveis (vista espiral ou dorsal), e o lado oposto onde apenas as câmaras
da última volta de crescimento são vistas (vista umbilical).
O tipo estreptoespiral mostra o crescimento aleatório das câmaras na
teca. E, menos freqüente no Cenozóico é o crescimento simétrico das câmaras
a um plano mediano (bisseriado e trisseriado).

Formato: as câmaras dos foraminíferos planctônicos do Paleógeno podem ser
globulares ou desenvolver alguma angularidade e variações, como entre os
globorotalídeos. Nos casos em que as câmaras se apresentam como
prolongamentos radiais elas são denominadas de clavadas (hantkeninídeos).

Murica: durante a calcificação da teca, diversos cristais granulares de calcita se
formam e originam uma estrutura denominada murica. Ela tem o formato cônico
e seu interior é vazio. Essa estrutura inicialmente é pequena e dispersa na
parede da câmara, e, conforme os estágios de ontogenia, torna-se maior e
menos espaçada. Quando a murica se concentra nas bordas da testa cria-se
uma periferia aguda ou subaguda chamada de muricocarena periférica.

Espinhos: são gerados no período final da calcificação das câmaras e não
apresentam continuidade com as camadas primárias da testa. Eles são
formados por um único cristal de calcita, que, na fase reprodutiva, são
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reabsorvidos, ocorrendo a recristalização da calcita na cavidade onde o espinho
se encontrava.

Margem apertural: no período final da calcificação, pode haver o acúmulo de calcita
microgranular em volta das margens externa e interna da abertura que recebe o
nome de margem apertural.

Lábio: corresponde também a uma estrutura formada no período final de
calcificação. Apresenta dimensões estreitas, é contínua à parede da câmara e
se prolonga tanto acima quanto ao longo da abertura.

Ombreiras umbilicais: podem ocorrer nas formas planctônicas biconvexas e/ou
plano-convexas. Caracterizam-se como uma região elevada em torno do
umbílico, ornamentada ou não.

Umbílico: é o espaço limitado pela junção das câmaras em torno do eixo de
enrolamento das mesmas. Ele pode ser fechado, nos casos do enrolamento ser
compacto, ou aberto, quando o enrolamento é mais solto.

Pórtico: é uma estrutura formada no período inicial da calcificação da teca,
semelhante a uma placa situada na margem da abertura, assimétrica.

Sutura: O contato entre as paredes de duas câmaras adjacentes molda na superfície
da carapaça uma linha denominada de sutura. Esta pode se apresentar reta,
arqueada, sinuosa, plana, deprimida, incisa ou elevada.
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Quilha ou carena: faz parte da estrutura primária da testa que se origina pelo
espessamento da periferia da câmara, como continuidade das camadas de
calcita.

Pústulas: estruturas similares a um botão que crescem junto com a parede da testa.
Apesar de não serem reabsorvidas como os espinhos na época de reprodução,
servem como eles de apoio para a radiação dos pseudópodes para alimentação
(Olsson et al., 1992).

Figura 4 – Morfologia básica para classificação dos foraminíferos (modificado de
Jones, 1956).

4.3 Micropaleontologia aplicada

Segundo o código estratigráfico internacional (www.stratigraphy.org/bio.htm),
os fósseis são restos preservados de organismos mortos, sendo um de seus valores
atribuído ao resgate de informações importantes para a reconstituição do meio em
que viveram, já que muitos deles respondiam às mudanças paleoambientais, como
também às variações do padrão de sedimentação vigentes na época. Além disso, o
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particularmente úteis na determinação do tempo relativo de origem dos estratos
sedimentares. Dentre estes últimos, destaca-se o grupo dos foraminíferos que foram
utilizados inicialmente por Józef Grzybowski na indústria do petróleo em 1890, nos
estudos micropaleontológicos empreendidos nos campos de óleo da província
austríaca de Galícia (Kaminski et al., 1993).

4.3.1 Bioestratigrafia

Dentro de uma bacia sedimentar, a finalidade dos estudos estratigráficos está
no entendimento e ordenamento do empilhamento dos estratos no tempo geológico.
Uma vez construído, pode-se estabelecer correlações laterais intra- ou entre bacias.
A partir do seu conteúdo fossilífero, é possível dividir e subdividir uma seção
rochosa. O ramo da estratigrafia que estuda este tipo de classificação chama-se
bioestratigrafia, sendo a biozona a unidade fundamental (NASC, 1983 in Antunes &
Melo, 2001).
Os limites de uma biozona são definidos pelo registro de bioeventos, sendo os
mais comuns a primeira e a última ocorrência de um táxon, o intervalo de sua
amplitude temporal, dentre outros tipos.
A sucessão consecutiva de várias biozonas em um ou mais pacotes rochosos
permite criar um biozoneamento ou arcabouço bioestratigráfico. A sua maior
aplicabilidade nas diversas partes do mundo vem da escolha de bioeventos
relacionados a táxons de larga distribuição geográfica, que sejam cosmopolitas e de
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fácil reconhecimento. Essas características geralmente são apresentadas pelos
fósseis marinhos de hábito planctônico (Antunes & Melo, 2001).
No poço SE-2 estudado, utilizou-se como referência para o zoneamento da
seção a definição de zona de intervalo da comissão norte-americana de
nomenclatura estratigráfica (NASC, 1983), transcrita por Antunes & Melo, 2001:
“uma zona deste tipo tem como elementos definidores dois eventos biológicos
distintos, que definem dois biorizontes”. De acordo com os autores supracitados, a
zona de intervalo seria um corpo rochoso delimitado por dois bioeventos, associados
ao surgimento e/ou à extinção de um táxon.
As amostras aqui estudadas são provenientes de um poço exploratório. Assim,
para

minimizar

os

riscos

de

contaminação

de

amostras

na

análise

micropaleontológica, os eventos de extinção de táxons ou sua primeira ocorrência no
poço foram levados em consideração para o reconhecimento das biozonas.
Os zoneamentos estabelecidos por Noguti & Santos (1972), Berggren et al.
(1995) e Berggren & Pearson (2005) serviram de base para a classificação
estratigráfica da seção analisada.

4.3.2 Paleoecologia

A paleoecologia é a ciência que trata das relações entre os organismos fósseis
e o meio em que habitaram no contexto do passado geológico em que estão
inseridos. Todos os processos são avaliados, desde a morte até o pós-soterramento
nos estratos sedimentares (Jackson, 1997).

19

Os foraminíferos vêm sendo alvo de pesquisas paleoambientais, geradoras de
conhecimento científico, em particular os bentônicos, que são excelentes guias
paleoecológicos e cuja distribuição pode estar condicionada às mudanças entre os
fatores bióticos e abióticos (físico-químicos). Dentre os primeiros, são relevantes a
alimentação e o meio, e, entre os últimos, estão incluídos a temperatura, salinidade,
tipo de substrato, turbidez da água, luminosidade, nutrientes, oxigênio e a energia
(Murray, 1991).
Nas últimas décadas, vários trabalhos (Severin, 1983; Jones & Charnock,
1985; Koutsoukos & Hart, 1990; Costa, 2004) deram ênfase ao estudo das
assembléias fósseis a partir do agrupamento dos táxons de acordo somente com as
semelhanças morfológicas (morfogrupos) que a carapaça apresenta.
Jorissen (1999) comenta que a relação entre a morfologia da carapaça e o
microhabitat não é tão simples, e sugere que estudos complementares sejam
realizados para reforçar esta ligação, dentre as quais a análise da ornamentação,
densidade de poros e razão comprimento/altura da teca.

20

5 METODOLOGIA

5.1 Material

O material estudado é constituído por 18 amostras de calha do poço SE-2, que
foi perfurado em lâmina d’água de 1.000 m e situa-se na bacia de Sergipe (Figura 2).
As amostras de calha são fragmentos originados pela ação da broca sobre a rocha,
durante o seu avanço na perfuração de um poço (Costa, 2004). O espaçamento das
amostras variou entre 9 e 18 m, podendo a listagem de registro das mesmas, com
as respectivas profundidades, serem consultadas no Quadro 1. O repositório das
amostras encontra-se no CENPES/PETROBRAS.

Número de registro das
amostras
200302973
200302974
200302975
200302976
200302977
200302978
200302979
200302980
200302981
200302982
200302983
200302984
200302985
200302986
200302987
200302988
200302989
200302990

Profundidade (m)
642
660
678
696
705
714
726
738
750
762
774
786
798
810
822
834
846
858

Quadro 1 – Listagem de registro e as profundidades das amostras analisadas.
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5.2 Tratamento das amostras

Como referência foi utilizado o tratamento padrão de amostras da
PETROBRAS, cujo peso de preparação para ataque químico corresponde a 60 g.
Depois da pesagem das amostras, as mesmas foram encaminhadas para as
seguintes etapas:
a) distribuir as amostras em frascos de vidro (beckers de 500 ml);
b) adicionar à amostra solução de peróxido de hidrogênio a 130 volumes;
c) deixar a solução reagir com toda a matéria orgânica da rocha até que ocorra a
desagregação da mesma e a liberação dos microfósseis;
d) lavar a amostra num conjunto de peneiras de malhas de 1,00 e 0,0625 mm em
água corrente;
e) levar o material retido entre as duas peneiras (fração entre 1,00 e 0,0625 mm de
tamanho) para secar em estufa à 120oC;
f) após a secagem do material, guardar as amostras em pequenos frascos de vidro
com tampa, identificados pelo número de registro.

5.2.1 Triagem

O material tratado na etapa anterior segue para triagem, que consiste na
separação dos microfósseis da rocha matriz. A metodologia utilizada para triagem
não consistiu na triagem convencional da PETROBRAS, uma vez que se observou
que com o quarteamento excessivo das amostras recuperavam-se apenas
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espécimes muito pequenos, que dificultariam a classificação taxonômica e não
representariam a associação original.
O procedimento adotado para triagem foi:
a) sem efetuar o fracionamento da amostra tratada, passar a mesma por um
conjunto de peneiras 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm e 0,0625 mm;
b) separar 150 microfósseis que ficaram retidos na peneira 0,250 mm dos
fragmentos de rocha e colocá-los numa célula plástica;
c) A célula deve ser devidamente identificada com as informações da sigla do poço,
tipo de amostra, profundidade, número de registro, peso e malha da peneira.

5.3 Análise sistemática

Compreendeu o estudo taxonômico de todos os microfósseis contidos na
célula. Com base na bibliografia de referência, os foraminíferos foram classificados
dentro das categorias genérica (bentônicos) e específica (planctônicos).
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada uma lupa da marca Leica,
modelo MZ 12.5, com aumento máximo de 100 vezes. Os outros acessórios usados
na análise foram uma bandeja metálica e um pincel fino.
Os estudos foram complementados com a contagem dos espécimes por táxon,
que serviu como fonte de dados para a confecção de gráficos (paleoecologia).
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Sistemática

De acordo com a classificação taxonômica de Loeblich & Tappan (1988), a
análise dos foraminíferos do poço SE-2 mostrou que os mesmos estão distribuídos
nas seguintes subordens: TEXTULARIINA, MILIOLINA, LAGENINA, ROBERTININA,
GLOBIGERINA e ROTALIINA.
A análise taxonômica dos foraminíferos bentônicos diferenciou-se dos
foraminíferos planctônicos por se restringir à categoria genérica. Enquanto estes
últimos, quando possível, foram classificados no nível específico. Para os primeiros,
o reconhecimento dos táxons foi baseado principalmente nos estudos de Loeblich &
Tappan (1988) e Bolli et al. (1994); e, para os foraminíferos planctônicos, nos
estudos de Bolli et al. (1985), Spezzaferri (1994), Martinis (1996), Iaccarino &
Premoli Silva (2005) e Pearson et al. (2006a).
Os resultados da análise sistemática estão sumarizados a seguir, onde cada
táxon é posicionado dentro de cada subordem, com a citação de uma pequena lista
sinonímica para o nível específico. O Apêndice A apresenta as figuras dos táxons
principais, selecionados em conformidade com sua importância bioestratigráfica e/ou
paleoecológica.
A captura de imagens no microscópio eletrônico de varredura (MEV) dos
demais táxons será alvo de futuros estudos.
No Apêndice B pode ser consultada a distribuição estratigráfica de todos os
táxons de foraminíferos planctônicos identificados durante a análise taxonômica.
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Reino PROTISTA Haeckel, 1866
Filo SARCODINA Schamarda, 1871
Classe RHIZOPODA Siebold, 1845
Ordem FORAMINIFERIDA Eichwald, 1830

Subordem TEXTULARIINA Delage & Hérouard, 1896
Superfamília LITUOLACEA de Blainville, 1827
Família HAPLOPHRAGMOIDIDAE Maync, 1952

Gênero Haplophragmoides Cushman, 1910
(Estampa 1; Figura 1)

Superfamília LOFTUSIACEA Brady, 1884
Família CYCLAMMINIDAE Marie, 1941
Subfamília ALVEOLOPHRAGMIINAE Saidova, 1981

Gênero Reticulophragmium Maync, 1955
(Não figurado)

Superfamília SPIROPLECTAMMINACEA Cushman, 1927
Família SPIROPLECTAMMINIDAE Cushman, 1927
Subfamília SPIROPLECTAMMININAE Cushman, 1927

Gênero Spiroplectammina Cushman, 1927
(Não figurado)

Subfamília VULVULININAE Saidova, 1981

Gênero Vulvulina d’Orbigny, 1826
(Não figurado)
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Superfamília VERNEUILINACEA Cushman, 1911
Família VERNEUILINIDAE Cushman, 1911
Subfamília VERNEUILININAE Cushman, 1911

Gênero Verneuilina d’Orbigny, 1839
(Estampa 1; Figura 2)

Superfamília TEXTULARIACEA Ehrenberg, 1838
Família TEXTULARIIDAE Ehrenberg, 1838
Subfamília TEXTULARIINAE Ehrenberg, 1838

Gênero Textularia Defrance, 1824
(Não figurado)

Subordem MILIOLINA Delage & Hérouard, 1896
Superfamília MILIOLACEA Ehrenberg, 1839
Família SPIROLOCULINIDAE Wiesner, 1920

Gênero Spiroloculina d’Orbigny, 1826
(Estampa 1; Figura 3)

Família HAUERINIDAE Schwager, 1876
Subfamília HAUERININAE Schwager, 1876

Gênero Quinqueloculina d’Orbigny, 1826
(Estampa 1; Figura 4)
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Subfamília MILIOLINELLINAE Vella, 1957

Gênero Pyrgo Defrance, 1824
(Não figurado)

Superfamília SORITACEA Ehrenberg, 1839
Família SORITIDAE Ehrenberg, 1839
Subfamília ARCHAIASINAE Cushman, 1927

Gênero Archaias de Monfort, 1808
(Não figurado)

Subordem LAGENINA Delage and Hérouard, 1896
Superfamília NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838
Família NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838
Subfamília NODOSARIINAE Ehrenberg, 1838

Gênero Dentalina Risso, 1826
(Não figurado)

Gênero Laevidentalina Loeblich & Tappan, 1986
(Não figurado)

Gênero Lagenoglandulina A. Silvestri, 1923
(Não figurado)

Gênero Nodosaria Lamarck, 1812
(Não figurado)
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Gênero Pseudonodosaria Boomgaart, 1949
(Não figurado)

Gênero Pyramidulina Fornasini, 1894
(Estampa 1; Figura 5)

Família VAGINULINIDAE Reuss, 1860
Subfamília LENTICULININAE Chapman, Parr & Collins, 1934

Gênero Lenticulina Lamarck, 1804
(Estampa 1; Figura 6)

Gênero Marginulinopsis A. Silvestri, 1904
(Não figurado)

Gênero Saracenaria Defrance, 1824
(Não figurado)

Subfamília PALMULINAE Saidova, 1981

Gênero Palmula Lea, 1833
(Estampa 1; Figura 7)

Gênero Reticulopalmula Loeblich & Tappan, 1986
(Não figurado)

Subfamília MARGINULININAE Wedekind, 1937

Gênero Marginulina d’Orbigny, 1826
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(Não figurado)

Subfamília VAGINULININAE Reuss, 1860

Gênero Vaginulina d’Orbigny, 1826
(Não figurado)

Família LAGENIDAE Reuss, 1862

Gênero Lagena Walker & Jacob, 1798
(Não figurado)

Família POLYMORPHINIDAE d’Orbigny, 1839
Subfamília POLYMORPHININAE d’Orbigny, 1839

Gênero Globulina d’Orbigny, 1839
(Não figurado)

Subordem ROBERTININA Loeblich & Tappan, 1984
Superfamília CERATOBULIMINACEA Cushman, 1967
Família EPISTOMINIDAE Wedekind, 1937
Subfamília EPISTOMININAE Wedekind, 1937

Gênero Hoeglundina Brotzen, 1948
(Não figurado)
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Subordem GLOBIGERININA Delage & Hérouard, 1896
Superfamília GLOBOROTALIACEA Cushman, 1927
Família GLOBOROTALIIDAE Cushman, 1927

Gênero Neogloboquadrina Bandy, Frerichs, & Vincent, 1967

Neogloboquadrina sp.
(Não figurado)

Superfamília GLOBIGERINACEAE Carpenter, Parker & Jones, 1862
Família GLOBIGERINIDAE Carpenter, Parker & Jones, 1862

Gênero Catapsydrax Bolli, Loeblich & Tappan, 1957

Catapsydrax dissimilis (Cushman & Bermúdez, 1937)
(Não figurada)
Globigerina dissimilis Cushman & Bermúdez, 1937, p. 25, est. 3, figs. 4-6, apud Ellis
& Messina (1940 et seq.).
Catapsydrax dissimilis (Cushman & Bermúdez). Bolli & Saunders, 1985, p. 186, figs.
17.1-4.
Catapsydrax dissimilis (Cushman & Bermúdez). Olsson et al., 2006b, p. 71, est. 5.3,
figs. 18-20.

Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich & Tappan, 1957
(Não figurada)
Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich & Tappan, 1957, p. 37, est. 7, fig. 9a-c, apud
Ellis & Messina (1940 et seq.).
Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich & Tappan. Olsson et al., 2006b, p. 75, est. 5.3,
figs. 1-17.

Gênero Guembelitrioides El-Naggar, 1971
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Guembelitrioides nuttalli (Hamilton, 1953)
(Estampa 2; Figura 1)
Globigerinoides nuttalli Hamilton, 1953, p. 224-225, est. 32, fig. 22-24, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.)
‘Globigerinoides’ higginsi Bolli. Toumarkine & Luterbacher, 1985, p. 128, figs. 28.1416; 5, 7, 10.
Guembelitrioides nuttalli (Hamilton). Olsson et al., 2006b, p. 84, est. 5.6, figs. 1-20.

Gênero Paragloborotalia Cifelli, 1982

Paragloborotalia griffinoides Olsson & Pearson, 2006
(Não figurada)
Paragloborotalia griffinoides Olsson & Pearson, 2006, p. 91, est. 5.7, figs. 1-19.

Paragloborotalia nana (Bolli, 1957)
(Não figurada)
Globorotalia opima nana Bolli 1957b, p. 118, est. 28, fig. 3a-c, apud Ellis & Messina
(1940 et seq.).
Globorotalia opima nana Bolli & Saunders, 1985, p. 202, figs. 26.15-20.
Paragloborotalia nana (Bolli). Olsson et al., 2006b, p. 95, est. 5.8, figs. 1-16.

Paragloborotalia opima opima (Bolli, 1957)
(Não figurada)
Globorotalia opima opima Bolli, 1957, p. 117, est. 28, figs. 1-2, apud Ellis & Messina
(1940 et seq.).
Globorotalia opima opima Bolli. Bolli & Saunders, 1985, p. 202, figs. 26.24-30.
Paragloborotalia opima opima (Bolli). Spezzaferri, 1994, p. 53, est. 20, fig. 5a-c.

Gênero Parasubbotina Olsson, Hemleben, Berggren & Liu, 1992
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Parasubbotina eoclava Coxall, Huber, & Pearson, 2003
(Não figurada)
Parasubbotina eoclava Coxall, Huber & Pearson, 2003, p. 256, est. 8, figs. 1-11.
Parasubbotina eoclava Coxall, Huber & Pearson. Olsson et al., 2006b, p. 99, est. 5.9,
figs. 1-16.

Parasubbotina griffinae (Blow, 1979)
(Não figurada)
Globorotalia (Turborotalia) griffinae Blow, 1979, p. 1072, est. 96, figs. 5-9, apud Ellis
& Messina (1940 et seq.).
Turborotalia griffinae (Blow). Toumarkine & Luterbacher, 1985, p. 127, figs. 27.13-23.
Parasubbotina griffinae (Blow). Olsson et al., 2006b, p. 100, est. 5.10, figs. 1-15.

Gênero Pseudoglobigerinella Olsson & Pearson, 2006

Pseudoglobigerinella bolivariana (Petters, 1954)
(Não figurada)
Globigerina wilsoni bolivariana Petters, 1954, p. 39, est. 8, fig. 9a-c, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
‘Hastigerina’ bolivariana (Petters). Toumarkine & Luterbacher, 1985, p. 126, figs.
27.24-29.
Pseudoglobigerinella bolivariana (Petters). Olsson et al., 2006b, p. 106, est. 5.14,
figs. 1-22.

Gênero Globigerina d’Orbigny, 1826

Globigerina bulloides d’Orbigny, 1826
(Não figurada)
Globigerina bulloides d’Orbigny, 1826, p. 277, est. 2, figs. 1-3, 28, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
Globigerina (Globigerina) bulloides d’Orbigny. Kennett & Srinivasan, 1983, p. 36, est.
6, figs. 4-6.
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Globigerina bulloides d’Orbigny. Iaccarino & Premoli Silva, 2005, p. 100, est. 4.

Globigerina praebulloides Blow, 1959
(Não figurada)
Globigerina praebulloides Blow, 1959, p. 180, est. 8, fig. 47, est. 9, fig. 48, apud Ellis
& Messina (1940 et seq.).
Globigerina praebulloides praebulloides Blow. Bolli & Saunders, 1985, p. 181, fig.
13.14a-c.
Globigerina praebulloides Blow. Iaccarino & Premoli Silva, 2005, p. 101, est. 5.

Globigerina prasaepis Blow, 1969
(Não figurada)
Globigerina prasaepis Blow, 1969, pp. 382-383, est. 10, fig. 13, est. 18, figs. 3-7 e
13, apud Ellis & Messina (1940 et seq.).
“Globigerina” prasaepis Blow. Spezzaferri, 1994, p. 30, est. 39, fig. 5a-c.
Globigerina prasaepis Blow. Iaccarino & Premoli Silva, 2005, p. 102, est. 6.

Globigerina tapuriensis Blow & Banner, 1962
(Não figurada)
Globigerina tripartita Koch tapuriensis Blow & Banner, 1962, pp. 97-98, est. 10, figs.
H, J e K, apud Ellis & Messina (1940 et seq.).
Globigerina tapuriensis Blow & Banner. Bolli & Saunders, 1985, p. 181, figs. 14.12ac.
Globigerina tapuriensis Blow & Banner. Iaccarino & Premoli Silva, 2005, p. 102, est.
6.

Globigerina venezuelana Hedberg, 1937
(Não figurada)
Globigerina venezuelana Hedberg, 1937, p. 681, est. 92, fig. 7, apud Ellis & Messina
(1940 et seq.).
Globoquadrina venezuelana (Hedberg). Kennett & Srinivasan, 1983, p. 180, est. 44,
figs. 5-7.
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“Globigerina” venezuelana Hedberg. Spezzaferri, 1994, p. 30, est. 37, figs. 2-3, est.
38, figs. 2-3, est. 39, fig. 4.
Globigerina venezuelana Hedberg. Iaccarino & Premoli Silva, 2005, p. 103, est. 7.

Gênero Globoturborotalita Hofker, 1976

Globoturborotalita martini (Blow & Banner, 1962)
(Não figurada)
Globigerinita martini martini Blow & Banner, 1962, p. 110, est. 14, fig. O, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
Catapsydrax martini (Blow & Banner). Iaccarino & Premoli Silva, 2005, p. 97, est. 1.
Globoturborotalita martini (Blow & Banner). Olsson et al., 2006a, p. 121, est. 6.2,
figs. 8-18.

Gênero Subbotina Brotzen & Pozaryska, 1961

Subbotina eocaena (Guembel, 1968)
(Não figurada)
Globigerina eocaena Guembel, 1868, p. 662, est. 2, fig. 109a, b, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
Globigerina eocaena Guembel. Toumarkine & Luterbacher, 1985, p. 149, figs. 42.14.
Subbotina eocaena (Guembel). Olsson et al., 2006a, p. 134, est. 6.9, figs. 1-16.

Subbotina hagni (Gohrbandt, 1967)
(Não figurada)
Globigerina hagni Gohrbandt, 1967, p. 324, est. 1, figs. 1-9, apud Ellis & Messina
(1940 et seq.).
Globigerina hagni Gohrbandt. Toumarkine & Luterbacher, 1985, p. 150, figs. 42.7-9.
Subbotina hagni (Gohrbandt). Olsson et al., 2006a, p. 142, est. 6.11, figs. 1-17.
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Subbotina senni (Beckmann, 1953)
(Não figurada)
Sphaeroidinella senni Beckmann, 1953, p. 394, est. 26, figs. 2-4, text-fig. 20, apud
Ellis & Messina (1940 et seq.).
Globigerina senni (Beckmann). Toumarkine & Luterbacher, 1985, p. 127, figs. 28.1-5.
Subbotina senni (Beckmann). Olsson et al., 2006a, p. 159, est. 6.17, figs. 1-20.

Subbotina yeguaensis (Weinzierl & Applin, 1929)
(Não figurada)
Globigerina yeguaensis Weinzierl & Applin, 1929 p. 409, est. 43, fig. 1a-b, apud Ellis
& Messina (1940 et seq.).
Globigerina yeguaensis Weinzierl & Applin. Bolli & Saunders, 1985, p. 180, fig.
13.23a-b.
Subbotina yeguaensis (Weinzierl & Applin). Olsson et al., 2006a, p. 162, est. 6.18,
figs. 1-16.

Gênero Globigerinatheka Brönnimann, 1952

Globigerinatheka barri Brönnimann, 1952
(Não figurada)
Globigerinatheka barri Brönnimann, 1952, p. 27, text-fig. 3a-c, 3g-h, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
Globigerinatheka mexicana barri Brönnimann. Toumarkine & Luterbacher, 1985, p.
144, figs. 37.15, 39.23-32.
Globigerinatheka barri Brönnimann. Premoli Silva et al., 2006, p. 177, est. 7.2, figs.
1-15.

Globigerinatheka euganea Proto Decima & Bolli, 1970
(Não figurada)
Globigerinatheka euganea Proto Decima & Bolli, 1970, p. 894, est. 1, figs 6-11, est.
3, figs. 3-5, text-figs. 8-15, 31-31a, 43-45b, apud Ellis & Messina (1940 et seq.).
Globigerinatheka subconglobata euganea Proto Decima & Bolli. Toumarkine &
Luterbacher, 1985, p. 146, figs. 37.4-5, 40.8-10.
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Globigerinatheka euganea Proto Decima & Bolli. Premoli Silva et al., 2006, p. 180,
est. 7.4, figs. 1-8, 11, 12.

Globigerinatheka index (Finlay, 1939)
(Não figurada)
Globigerinoides index Finlay, 1939, p. 125, est. 14, figs. 85-88, apud Ellis & Messina
(1940 et seq.).
Globigerinatheka index index (Finlay). Toumarkine & Luterbacher, 1985, p. 142, figs.
38.20-24.
Globigerinatheka index (Finlay). Premoli Silva et al., 2006, p. 183, est. 7.5, figs. 1-20.

Globigerinatheka kugleri (Bolli, Loeblich & Tappan, 1957)
(Não figurada)
Globigerapsis kugleri Bolli, Loeblich & Tappan, 1957, pp. 34-35, est. 6, fig. 6a-c,
apud Ellis & Messina (1940 et seq.).
Globigerinatheka mexicana kugleri (Bolli, Loeblich & Tappan). Toumarkine &
Luterbacher, 1985, p. 144, figs. 37.14, 39.18-22.
Globigerinatheka kugleri (Bolli, Loeblich & Tappan). Premoli Silva et al., 2006, p. 190,
est. 7.7, figs. 1-16.

Globigerinatheka mexicana (Cushman, 1925)
(Não figurada)
Globigerina mexicana Cushman, 1925, p. 61, est. 1, figs. 8a-b, apud Ellis & Messina
(1940 et seq.).
Globigerinatheka mexicana mexicana (Cushman). Toumarkine & Luterbacher, 1985,
p. 142, figs 37.16-17, 39.33-39.
Globigerinatheka mexicana (Cushman). Premoli Silva et al., 2006, p. 195, est. 7.8,
figs. 1-16.

Globigerinatheka semiinvoluta (Keijzer, 1945)
(Não figurada)
Globigerinoides semiinvolutus Keijzer, 1945, p. 206, est. 4, figs. 58a-e, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
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Globigerinatheka semiinvoluta (Keijzer). Toumarkine & Luterbacher, 1985, p. 144,
figs. 37.11, 39.1-17.
Globigerinatheka semiinvoluta (Keijzer). Premoli Silva et al., 2006, p. 197, est. 7.9,
figs. 1-15.

Globigerinatheka subconglobata (Shutskaya, 1958)
(Não figurada)
Globigerinoides subconglobatus Shutskaya var. subconglobatus Shutskaya, 1958, p.
86, est. 1, figs. 4-11, apud Ellis & Messina (1940 et seq.).
Globigerinatheka

subconglobata

subconglobata

(Shutskaya).

Toumarkine

&

Luterbacher, 1985, p. 144, figs 37.7, 40.16-20.
Globigerinatheka subconglobata (Shutskaya). Premoli Silva et al., 2006, p. 201, est.
7.10, figs. 1-20.

Família TRUNCOROTALOIDIDAE Loeblich & Tappan, 1961

Gênero Acarinina Subbotina, 1953

Acarinina bullbrooki (Bolli, 1957)
(Estampa 2; Figura 2a-c)
Globorotalia bullbrooki Bolli, 1957b, p. 167, est. 38, figs. 4-5, apud Ellis & Messina
(1940 et seq.).
Acarinina bullbrooki (Bolli). Toumarkine & Luterbacher, 1985, p. 130, figs. 29.4-10.
Acarinina bullbrooki (Bolli). Berggren et al., 2006, p. 269, est. 9.6, figs. 1-16.

Acarinina praetopilensis (Blow, 1979)
(Não figurada)
Globorotalia (Truncorotaloides) topilensis Cushman praetopilensis Blow, 1979, pp.
1043-1045, est. 155, fig. 9; est. 203, figs. 1-2, est. 169, figs. 1-9, est. 207, fig. 1-2,
est. 208, figs. 1-5, apud Ellis & Messina (1940 et seq.).
Acarinina praetopilensis (Blow, 1979). Berggren et al., 2006, p. 300, est. 9.16, figs.
1-16.
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Acarinina punctocarinata Fleisher, 1974
(Não figurada)
Acarinina punctocarinata Fleisher, 1974, p. 1014, est. 3, figs. 4-8, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
Acarinina punctocarinata Fleisher. Berggren et al., 2006, p. 308, est. 9.5, figs. 1-8.

Acarinina rohri (Brönnimann & Bermúdez, 1953)
(Estampa 2; Figura 3a-c)
Truncorotaloides rohri Brönnimann & Bermúdez, 1953, pp. 818-819, est. 87, figs. 79, apud Ellis & Messina (1940 et seq.).
Truncorotaloides rohri Brönnimann & Bermúdez. Toumarkine & Luterbacher, 1985, p.
134, figs. 32.8-9, 33.12-18.
Acarinina rohri (Brönnimann & Bermúdez). Berggren et al., 2006, p. 312, est. 9.20,
figs. 1-16.

Acarinina topilensis (Cushman, 1925)
(Não figurada)
Globigerina topilensis Cushman, 1925, p. 7, est. 1, figs. 9a-c, apud Ellis & Messina
(1940 et seq.).
Acarinina topilensis (Cushman). Berggren et al., 2006, p. 319, est. 9.22, figs. 1-16.

Acarinina ex. gr. wilcoxensis (Cushman & Ponton, 1932)
(Não figurada)
Globorotalia wilcoxensis Cushman & Ponton, 1932, p. 71, est. 9, figs. 10a-c, apud
Ellis & Messina (1940 et seq.).
Acarinina wilcoxensis (Cushman & Ponton). Berggren et al., 2006, p. 320, est. 9.23,
figs. 1-16.

Gênero Morozovelloides Pearson & Berggren, 2006

Morozovelloides bandyi (Fleisher, 1974)
(Não figurada)

38

Morozovella bandyi Fleisher, 1974, p. 1030, est. 14, figs. 3-8, apud Ellis & Messina
(1940 et seq.).
Morozovelloides bandyi (Fleisher). Pearson & Berggren, 2006, p. 330, est. 10.1, figs.
1-16.

Morozovelloides crassatus (Cushman, 1925)
(Não figurada)
Pulvinulina crassata Cushman,1925, p. 300, est. 7, fig. 4, apud Ellis & Messina (1940
et seq.).
Morozovelloides crassatus (Cushman). Pearson & Berggren, 2006, p. 332, est. 10.3,
figs. 1-16.

Morozovelloides lehneri (Cushman & Jarvis, 1929)
(Não figurada)
Globorotalia lehneri Cushman & Jarvis, 1929, p. 17, est. 3, fig. 16a-c, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
Morozovella lehneri (Cushman & Jarvis). Tourmarkine & Luterbacher, 1985, p. 131,
est. 31.1-13.
Morozovelloides lehneri (Cushman & Jarvis). Pearson & Berggren, 2006, p. 338, est.
10.4, figs. 1-16.

Família GLOBOQUADRINIDAE Blow, 1979

Gênero Dentoglobigerina Blow, 1979

Dentoglobigerina galavisi (Bermúdez, 1961)
(Não figurada)
Globigerina galavisi Bérmudez, 1961, pp. 1183-1184, est. 4, fig. 3, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
Dentoglobigerina galavisi (Bermúdez). Iaccarino & Premoli Silva, 2005, p. 99, est. 3.

Dentoglobigerina larmeui (Akers, 1955)
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(Não figurada)
Globoquadrina larmeui Akers, 1955, p. 665, est. 65, fig. 4, apud Ellis & Messina
(1940 et seq.).
Dentoglobigerina larmeui (Akers). Spezzaferri, 1994, p. 41, est. 41, figs. 3a-c.
Dentoglobigerina larmeui (Akers). Iaccarino & Premoli Silva, 2005, p. 100, est. 4.

Família HEDBERGELLIDAE Loeblich & Tappan, 1961

Gênero Turborotalia Cushman & Bermúdez, 1949

Turborotalia altispiroides Bermúdez, 1961
(Não figurada)
Turborotalia altispiroides Bermúdez, 1961, pp. 1316-1317, est. 17, fig. 4a-b, apud
Ellis & Messina (1940 et seq.).
Turborotalia altispiroides Bermúdez, 1961, Pearson et al., 2006b, p. 438, est. 15.1,
figs. 1-15.

Turborotalia ampliapertura (Bolli, 1957)
(Não figurada)
Globigerina ampliapertura Bolli, 1957b, p. 108, est. 22, figs. 4a-6c, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
Globigerina ampliapertura Bolli. Bolli & Saunders, 1985, p. 182, figs. 14.1-3.
Turborotalia ampliapertura (Bolli). Pearson et al., 2006b, p. 441, est. 15.2, figs. 1-20.

Turborotalia cerroazulensis (Cole, 1928)
(Não figurada)
Globigerina cerro-azulensis Cole, 1928, p. 217, est. 32, figs. 11-13, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
Turborotalia cerroazulensis cerroazulensis (Cole). Toumarkine & Luterbacher, 1985,
p. 137, figs. 34.3-4, 36.16-18.
Turborotalia cerroazulensis (Cole, 1928). Pearson et al., 2006b, p. 442, est. 15.3,
figs. 1-20.
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Turborotalia increbescens (Bandy, 1949)
(Não figurada)
Globigerina increbescens Bandy, 1949, p. 120, est. 23, fig. 3a-c, apud Ellis &
Messina (1940 et seq.).
Globorotalia increbescens Bandy. Bolli & Saunders, 1985, p. 182, fig. 14.5.
Turborotalia increbescens (Bandy). Pearson et al., 2006b, p. 453, est. 15.6, figs. 115.

Turborotalia pomeroli (Toumarkine & Bolli, 1970)
(Não figurada)
Globorotalia cerroazulensis pomeroli Toumarkine & Bolli, 1970, p. 140, est. 1, figs.
10-18, apud Ellis & Messina (1940 et seq.).
Turborotalia

cerroazulensis

pomeroli

(Toumarkine

&

Bolli).

Toumarkine

&

Luterbacher, 1985, p. 137, figs. 34.9, 35.4-9.
Turborotalia pomeroli (Toumarkine & Bolli). Pearson et al., 2006b, p. 454, est. 15.7,
figs. 10-20.

Turborotalia possagnoensis (Toumarkine & Bolli, 1970)
(Não figurada)
Globorotalia cerroazulensis possagnoensis Toumarkine & Bolli, 1970, p. 139, est. 1,
fig. 4, apud Ellis & Messina (1940 et seq.).
Turborotalia cerroazulensis possagnoensis (Toumarkine & Bolli). Toumarkine &
Luterbacher, 1985, p. 137, figs. 34.10, 35.13-15.
Turborotalia possagnoensis (Toumarkine & Bolli). Pearson et al., 2006b, p. 456, est.
15.7, figs. 1-9.

Família CANDEINIDAE Cushman, 1927
Subfamília TENUITELLINAE Banner, 1982

Gênero Tenuitellinata Li, 1987

Tenuitellinata angustiumbilicata (Bolli, 1957)
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(Não figurada)
Globigerina ciperoensis angustiumbilicata Bolli, 1957, p. 311, est. 2, figs. 15, 17-19,
est. 4, figs. 8-10, apud Ellis & Messina (1940 et seq.).
Globigerina ciperoensis angustiumbilicata Bolli. Bolli & Saunders, 1985, p. 182, fig.
13.8a-c.
Tenuitellinata angustiumbilicata (Bolli). Spezzaferri, 1994, p. 61, est. 32, figs. 6, 7a-c.
Tenuitellinata angustiumbilicata (Bolli). Iaccarino & Premoli Silva, 2005, p. 123, est.
27.

Subordem ROTALIINA Delage & Hérouard, 1896
Superfamília CASSIDULINACEA d’Orbigny, 1839
Família CASSIDULINIDAE d’Orbigny, 1839
Subfamília CASSIDULININAE d’Orbigny, 1839

Gênero Globocassidulina d’Orbigny, 1826
(Estampa 3; Figura 1)

Superfamília BULIMINACEA Jones, 1875
Família BULIMINIDAE Jones, 1875

Gênero Bulimina d’Orbigny, 1826
(Estampa 3; Figura 2)

Gênero Globobulimina Cushman, 1927
(Estampa 3; Figura 3)

Gênero Praeglobobulimina Hofker, 1951
(Não figurado)
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Família UVIGERINIDAE Haeckel, 1894
Subfamília UVIGERININAE Haeckel, 1894

Gênero Uvigerina d’Orbigny, 1826
(Estampa 3; Figura 4)

Superfamília PLEUROSTOMELLACEA Reuss, 1860
Família PLEUROSTOMELLIDAE Reuss, 1860
Subfamília PLEUROSTOMELLINAE Reuss, 1860

Gênero Ellipsodimorphina A. Silvestri, 1901
(Não figurado)

Superfamília STILOMELLACEA Finlay, 1947
Família STILOSTOMELLIDAE Finlay, 1947

Gênero Siphonodosaria A. Silvestri, 1924
(Não figurado)

Superfamília DISCORBACEA Ehrenberg, 1838
Família BAGGINIDAE Cushman, 1927
Subfamília BAGGININAE Cushman, 1927

Gênero Baggina Cushman, 1926
(Não figurado)

Gênero Cancris de Monfort, 1808
(Estampa 3; Figura 5)

Gênero Cibicorbis Hadley, 1934
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(Estampa 3; Figura 6)

Gênero Valvulineria Cushman, 1926
(Não figurado)

Família EPONIDIDAE Hofker, 1951
Subfamília EPONIDINAE Hofker, 1951

Gênero Eponides de Monfort, 1808
(Estampa 4; Figura 1)

Família SPHAEROIDINIDAE Cushman, 1927

Gênero Sphaeroidina d’Orbigny, 1826
(Não figurado)

Superfamília SIPHONINACEA Cushman, 1927
Família SIPHONINIDAE Cushman, 1927
Subfamília SIPHONININAE Cushman, 1927

Gênero Siphonina Reuss, 1850
(Não figurado)

Superfamília DISCORBINELLACEA Sigal, 1952
Família PARRELLOIDIDAE Hofker, 1956

Gênero Cibicidoides Thalmann, 1939
(Estampa 4; Figura 2)

44

Superfamília PLANORBULINACEA Schwager, 1877
Família PLANULINIDAE Bermúdez, 1952

Gênero Planulina d’Orbigny, 1826
(Estampa 4; Figura 3)

Família CIBICIDIDAE Cushman, 1927
Subfamília CIBICIDINAE Cushman, 1927

Gênero Cibicides de Monfort, 1808
(Estampa 4; Figura 4)

Superfamília ASTERIGERINACEA d’Orbigny, 1839
Família EPISTOMARIIDAE Hofker, 1954
Subfamília NUTTALLIDINAE Saidova, 1981

Gênero Nuttallides Finlay, 1939
(Não figurado)

Família AMPHISTEGINIDAE Cushman, 1927

Gênero Amphistegina d’Orbigny, 1826
(Não figurado)

Família LEPIDOCYCLINIDAE Scheffen, 1932
Subfamília HELICOLEPIDININAE Tan, 1936

Gênero Helicostegina R. W. Barker & Grimsdale, 1936
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(Estampa 4; Figura 5)

Superfamília NONIONACEA Schultze, 1854
Família NONIONIDAE Schultze, 1854
Subfamília PULLENIINAE Schwager, 1877

Gênero Pullenia Parker & Jones, 1862
(Não figurado)

Superfamília CHILOSTOMELLACEA Brady, 1881
Família CHILOSTOMELLIDAE Brady, 1881
Subfamília CHILOSTOMELLINAE Brady, 1881

Gênero Allomorphina Reuss, 1849
(Não figurado)

Família ALABAMINIDAE Hofker, 1951

Gênero Alabamina Toulmin, 1941
(Não figurado)

Família OSANGULARIIDAE Loeblich & Tappan, 1964

Gênero Osangularia Brotzen, 1940
(Não figurado)

Família ORIDORSALIDAE Loeblich & Tappan, 1984
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Gênero Oridorsalis Andersen, 1961
(Não figurado)

Família HETEROLEPIDAE Gonzáles-Donoso, 1969

Gênero Loisthostomata Loeblich & Tappan, 1986
(Não figurado)

Família GAVELINELLIDAE Hofker, 1956
Subfamília GYROIDINOIDINAE Saidova, 1981

Gênero Gyroidinoides Brotzen, 1942
(Não figurado)

Subfamília GAVELINELLINAE Hofker, 1956

Gênero Hanzawaia Asano, 1944
(Não figurado)

Superfamília ROTALIACEA Ehrenberg, 1839
Família ROTALIIDAE Ehrenberg, 1839
Subfamília CUVILLIERININAE Loeblich & Tappan, 1964

Gênero Civrieuxia Bermúdez, 1978
(Não figurado)

Família MIOGYPSINIDAE Vaughan, 1928
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Gênero Miogypsina Sacco, 1893
(Não figurado)

Superfamília NUMMULITACEA de Blainville, 1827
Família NUMMULITIDAE de Blainville, 1827

Gênero Nummulites Lamarck, 1801
(Não figurado)

6.2 Bioestratigrafia

A análise bioestratigráfica dos foraminíferos planctônicos no poço SE-2
permitiu a identificação das biozonas F-340 (‘Globigerinoides’ higginsi), F-350
(Orbulinoides beckmanni) e F-360 (Truncorotaloides rohri), segundo o arcabouço
biocronoestratigráfico de Noguti & Santos (1972), caracterizando a seção como do
Eoceno médio.
A biozona F-340 (‘Globigerinoides’ higginsi) foi identificada no poço a 705 m de
profundidade pela última ocorrência da espécie nominativa, que, de acordo com a
recente revisão de Olsson et al. (2006), foi designada para Guembelitrioides nuttalli.
Na profundidade de 678 m, foi registrada no poço a última ocorrência da espécie
Acarinina bullbrooki, cujo nível de extinção ocorre na parte superior da zona
Orbulinoides beckmanni (F-350). A não identificação da espécie-guia Orbulinoides
beckmanni não permitiu caracterizar com precisão o topo da biozona F-350 (Noguti
& Santos, 1972).
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A biozona F-360 (Truncorotaloides rohri) foi marcada à 642 m de profundidade
com a identificação da espécie designativa da biozona, que, segundo trabalho de
revisão de Berggren et al. (2006) é atribuída a Acarinina rohri.
As três biozonas supracitadas de Noguti & Santos (1972) permitem posicionar
o intervalo sedimentar no Eoceno médio, e, a correlação com as biozonas dos
arcabouços bioestratigráficos internacionais de Berggren et al. (1995) e Berggren &
Pearson (2005) mostram respectivamente equivalência com as biozonas P12, P13 e
P14, e, E10, E11, E12 e E13.
A distribuição dos principais foraminíferos planctônicos e o arcabouço
bioestratigráfico da seção estudada podem ser vistos no Apêndice C.

6.3 Paleoecologia

Os resultados paleoecológicos foram inferidos a partir das assembléias
microfaunais reconhecidas, principalmente a partir dos organismos bentônicos. Para
melhor compreensão do comportamento dessas assembléias, vários gráficos foram
construídos (apêndices D, E, F, G e H), mostrando as relações percentuais entre os
grupos de foraminíferos de acordo com os hábitos de vida (planctônicos e
bentônicos), a constituição de sua carapaça (calcário-hialina, aglutinante e
porcelanosa), dos gêneros mais freqüentes na fração de foraminíferos bentônicos
calcário-hialinos e principais morfogrupos.
A relação percentual entre foraminíferos planctônicos e bentônicos (Apêndice
D) denota o predomínio dos planctônicos no intervalo 810/705 m, indicando uma
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possível fase paleoambiental transgressiva, porém somente poderá ser confirmada
com o aprofundamento dos estudos.
No Apêndice E, os gráficos apresentados destacam o predomínio dos
foraminíferos calcário-hialinos em toda a seção estudada, onde os percentuais de
ocorrência ficam acima de 60%. No gráfico percentual dos calcário-hialinos
remobilizados (macroforaminíferos) sobressaem três picos de abundância situados
nas profundidades de 858 m, 738 m e 705 m, evidenciando crescimento de aporte
de sedimentos transportados de águas rasas para paeloambiente mais profundo
(rebaixamento do nível do mar?).
Os foraminíferos bentônicos calcário-hialinos dominam as assembléias de
microfósseis e por esse motivo a sua composição genérica foi investigada (Apêndice
F). Além disso, com base no trabalho de Koutsoukos & Hart (1990), foram
estabelecidas relações entre os morfogrupos de maior freqüência (apêndices G e H)
e sua possível correspondência com as características paleoecológicas do meio.
O Quadro 2 mostra o posicionamento dos táxons dentro da classificação de
morfogrupos dada pelos autores supracitados, e o Apêndice G exibe a relação
percentual entre os morfogrupos infaunais e epifaunais ao longo da seção estudada.
O que se observa no gráfico do Apêndice G é um aumento de abundância de
infaunais nos intervalos de 822 a 750 m e 696 a 642 m. O aumento dos infaunais
está relacionado a fases de maior produtividade orgânica (Ortiz & Thomas, 2006),
que tem como conseqüência uma redução nos níveis de oxigenação do substrato.
Na avaliação dos gráficos do Apêndice H, observa-se o predomínio do
morfogrupo CH-A6, representado principalmente pelo gênero Lenticulina cuja
abundância varia de 20 a 60% na assembléia de microfósseis. O morfogrupo CH-A6
é constituído por formas bentônicas de hábitos preferencialmente epifaunal,
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ocupando os habitats localizados próximos à borda da plataforma e o talude
superior, adaptando-se às mais variadas condições ambientais. Em contraposição,
observa-se que este morfogrupo decresce em abundância quando há um aumento
de indivíduos do morfogrupo CH-B4, representado por formas bentônicas de hábitos
infaunais.

No poço, a associação bentônica identificada neste morfogrupo é

constituída pelos gêneros Bulimina, Globobulimina, Praeglobobulimina e Uvigerina,
que em algumas profundidades pode totalizar mais de 40% dos bentônicos calcáriohialinos (Apêndice H). Ortiz & Thomas (2006), em seu trabalho desenvolvido na
seção Fortuna de idade eocena, sudeste da Espanha, citam a correlação entre os
grupos infaunais, o fluxo de carbono orgânico e a produtividade do meio. Os dois
primeiros gêneros supracitados chegam a atingir valores, respectivamente, de 50% e
40% nas profundidades 660 m e 762 m. Ainda de acordo com Ortiz & Thomas
(2006), os picos de maior freqüência do gênero Globobulimina devem estar
associados a um aumento no influxo de matéria orgânica no paleoambiente, fonte de
alimentação destes organismos, que geralmente vivem próximos à borda de talude,
cujas paleobatimetrias estimadas (Koutsoukos & Hart, 1990) variam entre nerítico
médio e batial superior.
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MORFOGRUPOS

SUBMORFOGRUPOS

1

MORFOLOGIA GERAL

MICROHABITAT INFERIDO

umbilico plano-convexo; trocoespira baixa/alta.
epifaunal

2

GRUPOS TRÓFICOS INFERIDOS

TÁXONS

GÊNEROS IDENTIFICADOS

gavelinellídeos, rosalinídeos e conorboidídeos.

não observados no presente trabalho

gavelinellídeos e baginídeos.

Baggina, Cibicorbis, Valvulineria

gavelinellídeos, alabaminídeos e nonionídeos.

Cancris, Pullenia

epistomariídeos, alabaminídeos, globorotalitídeos e

Alabamina, Cibicides, Gyroidinoides, Nuttallides

consumidores de depósitos (herbívoros ativos,
detritívoros e omnívoros)

trocoespira baixa e comprimida; carapaça
plano-convexa a côncavo-convexa.

3

trocoespira baixa à planispiral inflada;

epifaunal/infaunal raso

biconvexa, periferia arredondada.

A

trocoespira baixa e cônica, lado espiral muito

4

consumidores de depósitos (herbívoros ativos,
detritívoros e omnívoros) e/ou scavengers de
bactérias e detritos

herbívoros passivos e consumidores de depósitos
ativos (herbívoros, detritívoros e omnívoros)

baixo a plano com o umbilico convexo.

gavelinellídeos.

epifaunal

5

consumidores de depósitos ativos (herbívoros,
detritívoros e omnívoros) e scavengers de bactérias
e detritos

trocoespira baixa a quase planispiral, comprimida,
quase lenticular; periferia sub-aguda a carenada.

6

carapaça lenticular, planispiralada, periferia

epifaunal/infaunal raso

consumidores de depósitos (herbívoros ativos,
detritívoros e omnívoros)

epistominídeos, osangulariídeos, gavelinellídeos,

Cibicidoides, Eponides, Hanzawaia, Hoeglundina, Loisthostomata, Oridorsalis, Osangularia, Planulina

eponidídeos e planulinídeos.
vaginulinídeos enrolados.

Lenticulina, Saracenaria, Siphonina

polymorphinídeos, chilostomellídeos, quadrimorphinídeos,

Allomorphina, Ellipsodimorphina, Globocassidulina, Globulina, Lagena, Lagenoglandulina, Sphaeroidina

sub-aguda/carenada.
carapaça globosa/oval, alongada/fusiforme.

CH

1

2

pleurostomellídeos, lagenídeos e ellipsolagenídeos.

carapaça palmar, comprimida, planispiralada a

epifaunal/infaunal

consumidores de depósitos (herbívoros ativos,
omnívoros e/ou scavengers de bactérias e detritos) vaginulinídeos sem enrolamento e nodosariídeos.

Palmula, Reticulopalmula, Vagulina

unisserial.

3

carapaça alongada, reta a arqueada; unisserial ou

nodosariídeos, ichthyolariídeos, vaginulinídeos

planispiral/unisserial.

sem enrolamento, karreriídeos, polymorphinídeos

B

Dentalina, Laevidentalina, Marginulina, Marginulinopsis, Nodosaria, Pseudonodosaria, Pyramidulina, Siphonodosaria

alongados e stilostomellídeos.
carapaça alongada, afunilada; seção transversal

turrilinídeos, bolivinídeos, buliminellídeos,

circular a oval.

lacosteinídeos, siphogenerinoidídeos,

4

consumidores de depósitos (scavengers de
bactérias e detritos)
infaunal

5

Bulimina, Globobulimina, Praeglobobulimina, Uvigerina

fursenkoinídeos, caucasinídeos,
reussellídeos e pleurostomellídeos.

carapaça alongada, plana e afunilada; comprimida,

bolivinídeos, bolivinoidídeos, fursenkoinídeos.

não observados no presente trabalho

spiriloculinídeos

Spiroloculina

hauarenídeos.

Pyrgo, Quinqueloculina

lituolídeos sem enrolamento, haplophragmiídeos,

Verneuilina, Textularia, Vulvulina

sub-aguda a aguda, bisserial.
consumidores de depósitos ativos

A
CP

epifaunal/infaunal raso
consumidores de depósitos (herbívoros ativos,
detritívoros e omnívoros)

carapaça alongada a oval, quinqueloculiniforme.

B

carapaça alongada, enrolamento e arranjo
consumidores de depósitos (scavengers de
bactérias e detritos)

variáveis; unisserial a multisserial.

A

hormosinídeos, eggerellídeos, pseudogaudryinídeos,
verneuilinídeos, ataxophragmiídeos, valvulinídeos,

infaunal

spiroplectamminídeos, textulariídeos e
tritaxiídeos.

1

carapaça com trocoespira baixa a planispiral,

epifaunal

herbívoros passivos e consumidores de depósitos
ativos (herbívoros, detritívoros e omnívoros)

comprimida.

2

planispiral, inflada, periferia arredondada.

3

enrolamento estrépito-espiral a planispiral;

não observados no presente trabalho

cyclamminídeos e valvulamminídeos.

carapaça estrépito-espiral a trocoespiral baixa/

AG

trochamminídeos, haplophragmoidídeos, discamminídeos,

haplophramoidídeos, ammosphaeroidinídeos,
consumidores de depósitos (herbívoros ativos,
omnívoros e/ou scavengers de bactérias e detritos)

lituotubídeos e trochamminídeos.

Haplophragmoides,Reticulophragmium

ammodiscídeos e rzehaknídeos.

não observados no presente trabalho

psammosphaerídeos, saccamminídeos.

não observados no presente trabalho

bathysiphonídeos, hippocrepinídeos,

não observados no presente trabalho

B
epifaunal/infaunal raso

carapaça plana à subésférica.

4

consumidores de depósitos passivos
(herbívoros, detritívoros e omnívoros)

carapaça globosa, unilocular.

carapaça tubular ou ramificada, unilocular.

C

epifaunal

suspensívoros

rhabdamminídeos e aschemocelídeos

Quadro 2 - Morfogrupos de foraminíferos bentônicos - morfotipos, microhabitats, grupos tróficos e grupos taxonômicos identificados na bacia de Sergipe (adaptado de Koutsoukos & Hart, 1990).
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6.4 Integração com a palinologia

Os

resultados

bioestratigráficos

obtidos

com

base

em

foraminíferos

planctônicos permitiram um posicionamento cronoestratigráfico acurado dos
depósitos pelíticos da Formação Calumbi dentro do Eoceno médio, evidenciando
estreita correlação com as zonas de dinoflagelados (Diphyes colligerum e
Cordosphaeridium inodes) identificadas no trabalho de Ferreira, 2004.
Ferreira (2004), através dos padrões (análise quantitativa) de distribuições
estratigráficas dos palinomorfos marinhos e continentais reconheceu dois bioeventos
de abundância: o primeiro pico de abundância é dado pelo dinoflagelado
Enneadocysta partridgei, na profundidade 805 m do poço estudado, sendo este
gênero utilizado como indicador de condições de resfriamento das águas durante o
Eoceno/Oligoceno no hemisfério norte (Williams et al., 1990). O segundo bioevento é
reconhecido na profundidade de 775 m pela abundância de Tasmanites, que são
representantes das algas verdes marinhas (prasinofícias) (Fensome et al., 1990).
Este gênero é encontrado atualmente em águas marinhas de altas latitudes (GuyOhlson, 1996) e no registro fóssil tem sido encontrado como um indicador de
ambientes marinhos ricos em matéria orgânica, águas frias e condições de baixa
oxigenação (Revill et al., 1994; Bucefalo Palliani et al., 1998). Entretanto, a partir dos
dados obtidos com os foraminíferos bentônicos, estas condições de baixa
oxigenação não são tão patentes, devido ao registro de táxons epifaunais (CH-A6)
por toda a seção.
No Apêndice I, os dados gráficos apresentados mostram a ocorrência quase no
mesmo nível da abundância do foraminífero bentônico calcário-hialino Globobulimina
(758 m) e das algas verdes marinhas Tasmanites, evidenciando o registro de
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condições paleoambientais de alta produtividade orgânica, possivelmente com a
disponibilização de nutrientes (nitratos reduzidos), favoráveis à proliferação tanto
destas algas, quanto de Enneadocysta. Estes dois palinomorfos marinhos indicam
um evento termal de resfriamento, associado às mudanças paleoceanográficas,
conseqüência da abertura de passagens oceânicas e formação de gelo na Antártica
na época (Ferreira, 2004).
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7 CONCLUSÕES

Através da análise sistemática de foraminíferos no intervalo de 642-858 m do
poço SE-2, foram identificados 73 gêneros (bentônicos e planctônicos) e 67 espécies
(planctônicos). A análise bioestratigráfica, baseada no arcabouço de Noguti &
Santos (1972), permite a identificação de três biozonas (‘Globigerinoides’ higginsi,
Orbulinoides beckmanni e Truncorotaloides rohri) que posicionaram os depósitos
sedimentares no Eoceno médio, possibilitando a correlação com dois arcabouços
bioestratigráficos internacionais estabelecidos nos trabalhos de Berggren et al.
(1995) e Berggren & Pearson (2005). A análise paleoecológica, baseada
principalmente nos foraminíferos bentônicos, sugere que a paleobatimetria na seção
estudada varia entre nerítico profundo a batial superior. O predomínio de
foraminíferos planctônicos no meio do intervalo, de 705 a 810 m, pode estar
relacionado à uma fase paleoambiental transgressiva, porém são necessários
estudos complementares para a confirmação desta hipótese.
A abundância dos gêneros de foraminíferos calcário-hialinos Bulimina e
Globobulimina indicaram fases de alta produtividade orgânica durante o período
deposicional dos sedimentos do mesoeoceno.
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Apêndice A
Figuras dos principais táxons
de foraminíferos

ESTAMPAS

ESTAMPA 1
Gêneros de foraminíferos aglutinantes:
1. Haplophragmoides Cushman, 1910; vista umbilical
Poço SE-2: 726 m
2. Verneuilina d’Orbigny, 1839; vista lateral
Poço SE-2: 696 m
Gêneros de foraminíferos porcelanosos:
3. Spiroloculina d’Orbigny, 1826; vista lateral
Poço SE-2: 705 m
4. Quinqueloculina d’Orbigny, 1826; vista lateral
Poço SE-2: 660 m
Gêneros de foraminíferos calcário-hialinos:
5. Pyramidulina Fornasini, 1894; vista lateral
Poço SE-2: 696 m
6. Lenticulina Lamarck, 1804; vista lateral
Poço SE-2: 696 m
7. Palmula Lea, 1833; vista lateral
Poço SE-2: 705 m

ESTAMPA 1

1

200 mm
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5
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4
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7
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ESTAMPA 2
Espécies de foraminíferos planctônicos indicadoras de biozonas:
1. Guembelitrioides nuttalli (Hamilton, 1953); vista lateral
Poço SE-2: 846 m
2. Acarinina bullbrooki (Bolli, 1957); a. vista dorsal, b. vista lateral,
c. vista umbilical
Poço SE-2: 678 m
3. Acarinina rohri (Brönnimann & Bermúdez, 1953); a. vista umbilical;
b. vista lateral; c. vista dorsal
Poço SE-2: 660 m

ESTAMPA 2

1
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ESTAMPA 3
Gêneros de foraminíferos calcário-hialinos:
1. Globocassidulina d’Orbigny, 1826; vista lateral
Poço SE-2: 846 m
2. Bulimina d’Orbigny, 1826; vista lateral
Poço SE-2: 846 m
3. Globobulimina Cushman, 1927; vista lateral
Poço SE-2: 834 m
4. Uvigerina d’Orbigny, 1826; vista lateral
Poço SE-2: 642 m
5. Cancris de Monfort, 1808; vista espiral
Poço SE-2: 822 m
6. Cibicorbis Hadley, 1934; vista umbilical
Poço SE-2: 846 m

ESTAMPA 3
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ESTAMPA 4
Gêneros de foraminíferos calcário-hialinos:
1. Eponides de Monfort, 1808; vista espiral
Poço SE-2: 726 m
2. Cibicidoides Thalmann, 1939; vista espiral
Poço SE-2: 678 m
3. Planulina d’Orbigny, 1826; vista umbilical
Poço SE-2: 696 m
4. Cibicides de Monfort, 1808; vista espiral
Poço SE-2: 642 m
Gênero de macroforaminífero:
5. Helicostegina R. W. Barker & Grimsdale, 1936; vista exterior
Poço SE-2: 858 m
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Apêndice B
Distribuição estratigráfica dos táxons
de foraminíferos planctônicos
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Apêndice B - Distribuição dos táxons de foraminíferos planctônicos
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Espécies

Subbotina cf. senni

Subbotina aff. roesnaensis

Catapsydrax cf. africana

Acarinina aff. topilensis

Globigerinatheka korotkovi

Globigerinatheka aff. kugleri

Acarinina cf. pentacamerata

Globigerinatheka cf. kugleri

Turborotalia aff. ampliapertura

Paragloborotalia sp.

Paragloborotalia cf. nana

Morozovelloides cf. lehneri

Morozovella crater

Morozovelloides aff. bandyi

Hantkenina cf. compressa

Turborotalia aff. increbescens

Morozovelloides aff. coronata

Acarinina cf. rohri

Globigerinatheka luterbacheri

Globigerinatheka cf. euganea

Acarinina aff. rohri

Globigerinoides sp.

Turborotalia cf. pomeroli

Turborotalia aff. frontosa

Morozovelloides cf. bandyi

Acarinina cf. topilensis

Turborotalia aff. pomeroli

Turborotalia aff. altispiroides

Tenuitellinata angustiumbilicata

Parasubbotina eoclava

Globigerinatheka kugleri
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Turborotalia pomeroli

Subbotina sp.

Subbotina senni

Subbotina linaperta

Subbotina hagni

Subbotina cf. crossiapertura

Morozovelloides crassata
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Catapsydrax spp
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Globigerinatheka subconglobata
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Acarinina spinuloinflata
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Pseudoglobigerinella bolivariana

Parasubbotina griffinae
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Dentoglobigerina larmeui

Catapsydrax martini

Acarinina topilensis
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Turborotalia increbescens
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Apêndice C - Distribuição estratigráfica dos principais foraminíferos planctônicos e o arcabouço bioestratigráfico da seção estudada.
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Apêndice D
Relação percentual entre foraminíferos
planctônicos e bentônicos
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Apêndice E
Relação percentual de foraminíferos bentônicos
calcário-hialinos, aglutinantes e porcelanosos
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Apêndice E - Relação percentual de foraminíferos bentônicos calcário-hialinos, aglutinantes e porcelanosos.
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Apêndice F
Distribuição dos principais gêneros de
foraminíferos calcário-hialinos
(que apresentaram percentuais > 10%)
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Apêndice G
Relação entre os morfogrupos
epifaunais e infaunais
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Apêndice H
Relação percentual entre os morfogrupos de
foraminíferos bentônicos
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Apêndice I
Integração de foraminíferos com
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Apêndice I - Integração de foraminíferos com a palinologia
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