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Resumo
Com o objetivo de caracterizar a influência marinha no interior da baía de Guanabara foram analisadas amostras
de sedimentos de fundo coletadas no interior da baía e na região costeira adjacente. Ao todo foram estudadas 29 amostras,
sendo 15 do interior da baía de Guanabara na região noroeste e central, duas em frente à baía, e 12 na região costeira em
frente às praias de Copacabana, no Rio de janeiro, e Piratininga e Itaipu, em Niterói. As coletas foram realizadas através do
amostrador de fundo Van Veen e as amostras foram tratadas em laboratório com metodologia especifica para foraminíferos.
A abundância de foraminíferos bentônicos no interior da baía foi maior do que na região costeira, no entanto, os valores
de diversidade e riqueza foram menores. O presente estudo registrou a distribuição de espécies marinhas como Buccella
peruviana e Eponides repandus, indicando a influência das ACAS no interior da baía, além das espécies oportunistas e
características de ambiente com alto teor de COT, tais como Ammonia tepida e Buliminella elegantíssima. A presença de
Pararotalia cananeiaensis e Globocassidulina subglobosa foi expressiva na região costeira e no interior da baía. Desta
forma, foi possível caracterizar o ambiente considerando os níveis de influência antropogênica e influência marinha de
plataforma Estes resultados podem ser um importante registro para ações de conservação, preservação e recuperação
deste ambiente altamente degradado.
Palavras-chave: baía de Guanabara; espécies marinhas e oportunistas; foraminíferos; COT
Abstract
Sediment samples in the Guanabara Bay and the adjacent coastal area were analyzed to characterize the marine
influence level inside the Bay. Twenty nine samples were studied, as follows: 15 inside the Bay, including the Norwest and
central area, two in front of the Bay, and 12 in the coastal region, in front of the Copacabana beach, in the Rio de Janeiro
City, and Piratininga and Itaipu beaches, in the Niterói City. Collection at the sediment-water interface was performed
with the Van Veen sampler, and the samples were treated by foraminifera specific treatment at the laboratory. Benthic
foraminifera abundance inside the bay was higher than in the coastal region, however, diversity and richness values
were lower. The present study recorded the marine species distributions like Bucella peruviana and Eponides repandus,
indicating the ACAS influence in the bay area, as well as opportunist species and TOC high levels characteristic species
like Ammonia tepida and Buliminella elegantissima. The presence of Pararotalia cananeiaensis and Globocassidulina
subglobosa was distinct in the coastal region and inside the bay. Therefore, it was possible to characterize the environment
considering levels of the anthropogenic influence and the marine shelf influence. Those results can be of a great importance
record to conservation, preservation and management policies of that highly degraded environment.
Keywords: Guanabara Bay; marine and opportunistic species; foraminifera; TOC
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1 Introdução
O objetivo deste trabalho foi registrar a influência marinha na baía de Guanabara e caracterizar
o ambiente através da distribuição de foraminíferos
bentônicos, considerando níveis de influência antropogênica. A microfauna estudada no interior da baía
e na região costeira foi correlacionada com dados
abióticos, granulometria e Carbono Orgânico Total,
observando suas influências na distribuição dos foraminíferos na baía e as espécies marinhas alóctones.
A baía de Guanabara, situada ao sul do estado
do Rio de Janeiro, nas últimas décadas tem sido foco
de estudo de muitos trabalhos devido a sua grande
importância socioeconômica e sua alta degradação.
Trata-se da mais proeminente baía costeira do Brasil, banhando cidades como o Rio de Janeiro, Duque
de Caxias, São Gonçalo, Niterói, e seus distritos e
adjacências. Em 2008 a população estimada somente na cidade do Rio de Janeiro foi em torno de 11,8
milhões de pessoas (IBGE, 2009). Segundo Kjerfve
et al. (1997), mais de 11 milhões de habitantes viviam na grande área metropolitana do Rio de Janeiro
e no mínimo 7,81 milhões de pessoas descarregavam
esgoto doméstico, grande parte não tratado, diretamente na Baía. Mayr (1998) estabeleceu um mapa
de sensibilidade natural da baía quanto à circulação
e à renovação de águas, definindo quatro classes hierárquicas de níveis, de baixo até crítico.

central da baía de Guanabara, em frente à entrada
da baía, e na região costeira próxima as praias de
Copacabana (Rio de Janeiro), e Itaipu e Piratininga
(Niterói) (Tabela 1; Figura1).

Tabela 1 Coordenadas dos pontos de coleta.

A baía de Guanabara tem sido um foco de
preocupação ambiental para o qual se justifica o conhecimento detalhado de suas características e modificações. Estudos com foraminíferos bentônicos
têm contribuído para a caracterização ambiental da
baía, determinando-se padrões para a sua evolução durante o Holoceno final e período histórico e
para modificações naturais e antropogênicas (Vilela,
2010; Santos, 2008; Figueira et al., 2007; Vilela et
al., 2007; Cardoso, 2005; Vilela et al., 2004; Pereira,
2004; Vilela et al., 2003).
Os foraminíferos bentônicos são considerados ótimos bioindicadores ambientais (Yanko et
al., 1994), pois suas associações são controladas
por características do meio (Murray, 2006), gêneros distintos caracterizam diferentes ambientes
(Brasier, 1980).
2 Metodologia
Em 2008, foram coletadas amostras de sedimento de fundo distribuídas na região noroeste e
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Figura 1 Mapa da baía de Guanabara, com os pontos de coleta.

As amostras foram coletadas através de amostrador de fundo Van Veen. No laboratório as mesmas foram padronizadas em um volume de 30 cm3
e, em seguida, lavadas utilizando-se peneiras com
aberturas de malha de 0,500 e de 0,063 mm e secas
em estufa a 50º C. As amostras da área costeira com
granulometria arenosa foram colocadas no líquido
denso (ZnCl2) para flotação das tecas e facilitação
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das triagens de acordo com o método descrito por
Semensatto-Jr & Dias-Brito (2007).
A metodologia de contagem de espécimes por
amostra utilizada no presente estudo foi baseada em
Fatela & Taborda (2002). Estes autores consideram
a contagem de 100 espécimes de foraminíferos suficiente para uma caracterização ambiental eficaz,
enquanto que em estudos onde as espécies raras são
relevantes, como no estudo da influência marinha,
a contagem deve ser no mínimo de 300 espécimes.
Desta forma, para amostras do interior da baía, o
resíduo das amostras foi triado à lupa binocular,
observando, quando possível, a contagem mínima
de 100 espécimes de foraminíferos bentônicos por
amostra. Para se analisar a influência marinha na
Baía de Guanabara, as amostras da região costeira e
algumas amostras do interior da baía( 03, 05, 07, 08,
10, 12, 14 e 15), tiveram 300 espécimes triados a fim
de se observar com maior precisão as espécies raras.
Quando necessário, as amostras foram previamente
submetidas à quarteamento, conforme metodologia
descrita por Boltovskoy & Wright (1976). Todos os
espécimes triados foram contados e classificados taxonomicamente utilizando-se o trabalho de Loeblich
& Tappan (1988) e Ellis & Messina (1940-et sequences), além de bibliografia específica (Cushman,
1922, 1929, 1930; Cushman & Parker, 1947; Loeblich & Tappan, 1992).
2.1 Análises Quantitativas
Estudos ecológicos envolveram análises quantitativas tais como: abundância absoluta, abundância relativa, frequência de ocorrência, diversidade,
equitatividade, riqueza de espécies e dominância
(Boltovskoy & Totah, 1985).
A freqüência de ocorrência (FO) é calculada
pela razão entre o número de amostras onde a espécie foi encontrada e o total de amostras analisadas,
calculada através da fórmula:
FO = (p x100) ÷ P

onde;

p = número de amostras nas quais a espécie
foi encontrada e
P = total amostras analisadas.
De acordo com Dajoz (1983), as espécies
foram classificadas baseadas na porcentagem da
frequência de ocorrência como: Constante (C) - espécies presentes em mais de 50% das amostras analisadas; Acessórias (A) - espécies que ocorreram entre
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49 e 25% das amostras analisadas; Acidentais ou
raras (R) - espécies presentes em menos de 25% das
amostras analisadas.
Para cálculo da diversidade foi utilizado o índice de Shannon H’ (Shannon, 1949):
H’ = -∑i pi ln (pi)

onde,

pi = proporção de espécies na amostra.
O índice de equitatividade J’ foi calculado a
fim de se observar à homogeneidade na distribuição
das abundâncias. A fórmula utilizada foi:
onde,
S= riqueza de espécies,
H’= valor de diversidade de Shannon
Os índices de diversidade e equitatividade
foram calculados através do programa Biological
TollBox versão 0.10.
3 Resultados
Os resultados de COT encontrados nas
amostras estudadas no interior da baía de Guanabara
(Figura 2) apresentaram valores próximos aos observados por Catanzaro et al. (2004). Na região noroeste
estão os maiores valores de COT, associados provavelmente à granulometria mais lamosa na região
como observado em trabalhos anteriores de Kjerfve
et al. (1997), Amador (1997) e Quaresma (1997). Os
menores valores de COT estão relacionados à granulometria mais arenosa encontrada na entrada da baía
(Figura 3), sendo que em todas as amostras coletadas
na entrada da baía de Guanabara os teores de COT
foram muito baixos, sempre menores que 1%. Assim, de acordo com Catanzaro et al. (2004) o COT
no interior da baía de Guanabara apresenta valores
inversamente proporcionais à granulometria.
3.1 Foraminíferos e Dados Ecológicos
Foi observada uma alta abundância de foraminíferos bentônicos para quase todas as amostras
do interior da baía (Figura 3). Na região noroeste a
riqueza de espécies variou de 10 a 18 espécies por
amostra, enquanto na região central de 7 a 26 espécies por amostra, sendo a menor riqueza encontrada
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Figura 2 Mapa de distribuição do COT (%) das estações amostradas.

na amostra situada na região portuária do Rio de Janeiro e a maior na região do canal central. De modo
geral foi observada uma riqueza de espécies mais
baixa na região noroeste (Figura 3).

Figura 3 Abundância absoluta de foraminíferos nas amostras do
interior da baía de Guanabara.

Figura 4 Abundância absoluta de foraminíferos nas amostras da
entrada da baía.
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Na região adjacente à baía, apesar da abundância menor do que no interior, na maioria das
amostras foi significativa com exceção das amostras
21 em Copacabana, 28 e 29 na entrada, e 27 em Piratininga (Figura 4).
No interior da baía, na região noroeste foram encontrados 24 gêneros, sendo dois calcários
porcelanosos (Quinqueloculina, Triloculina), três
aglutinantes (Trochammina, Reophax e Textularia)
e o restante calcário-lamelar (Ammonia, Bolivina,
Bulimina, Bulimina, Elphidium, entre outras), totalizando 38 espécies. Na região central foi observado
um total de 28 gêneros sendo quatro espécies calcárias porcelanosas pertencentes aos gêneros Quinqueloculina, Triloculina e Miliolinella e o restante
calcário-lamelar, dos gêneros Ammonia, Bolivina,
Bulimina, Elphidium, entre outros, totalizando 57
espécies nesta região.
As amostras localizadas na entrada da baía
de Guanabara apresentaram um total de 62 espécies
de foraminíferos incluídas em 32 gêneros entre os
aglutinantes, calcários porcelanosos e calcários laAnuário do Instituto de Geociências - UFRJ
ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 36 - 2 / 2013 p. 117-128
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melares. Todas as amostras que apresentaram
abundância significativa apresentaram riqueza
de espécies expressiva.
Ammonia tepida foi dominante em praticamente todas as amostras e A. parkinsoniana apresentou dominância na região central em quatro amostras
e em duas na região noroeste, sendo encontrada em
quase todas as amostras, exceto na 16, no Cais do
Porto. Buliminella elegantissima foi observada em
todas as amostras sendo dominante nas amostras
3, 5, 7 e 11. Bulimina marginata foi dominante na
região noroeste nas amostras 1 e 2 e em uma amostra
situada no canal central, amostra 9. Bolivina lowmani foi dominante apenas na região central, nas
amostras 7 e 15. A espécie Quinqueloculina seminulum foi dominante na região central.
A diversidade de Shannon (H’) apresentou valores mais altos nas amostras da região costeira, com
valores entre 2,5 e 3, do que no interior da baía, com
valores entre 1 e 2,5 (Figuras 5 e 6).
A equitatividade de espécies acompanhou a
diversidade tendo menores valores para as amostras

com maior dominância de espécies como pode ser
observado principalmente na amostra 2, na região
noroeste, e 12, na região central próxima à Ilha do
Governador. A diversidade quando correlacionada
com o COT apresentou uma tendência inversamente
proporcional. A amostra com maior dominância a
23 e mais homogênea a 25, ambas em Piratininga. A
amostra16, situada no Cais do Porto devido ao baixo
número de indivíduos não teve os índices calculados.
Nas amostras selecionadas para avaliação de
espécies típicas de plataforma, em que foram triados 300 espécimes, foi observada a presença das seguintes espécies típicas (Tabela 2 e Figuras 7 e 8 ):
Buccella peruviana, Cassidulina crassa, Globocassidulina subglobosa, Cibicides refulgens, Eponides
repandus, Fissurina laevigata, Lagena laevis,
Hanzawaia boueana, Nonionella opima, Pararotalia cananeiaensis, Pseudononion cuevasensis, Triloculina laevigata, Quinqueloculina lamarckiana,
Q. costata, Q. patagonica, Q. seminulum, Rosalina
floridana, Triloculina trigonula, T. oblonga e espécies do gênero Bolivina. As espécies Fissurina
laevigata, Lagena laevis, Hanzawaia boueana e

Figura 5 Diversidade
(H’) e equitatividade (J’)
nas amostras do interior
da baía.

Figura 6 Diversidade
(H’) e equitatividade (J’)
nas amostras da região
costeira.
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Nonionella opima não foram observadas na região
costeira, apenas no interior da baía. Com exceção de
Quinqueloculina seminulum, todas as outras espé-

cies foram encontradas em uma baixa porcentagem,
sendo na maioria dos casos, espécies raras e com
sinais de fragmentação e desgaste.

Tabela 2 Porcentagem de gêneros e espécies marinhas, e valores de COT observados no interior da baía de Guanabara (amostras 3, 5,
7, 8, 10, 12, 14 e 15).
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Figura 7 Distribuição Cassidulina crassa,
Eponides repandus, Pseudononion atlanticum e Rosalina floridana, típicas de
plataforma nas amostras da região costeira
e do interior da baía.

Figura 8 Distribuição de Cibicides
refulgens, Pararotalia cananeiaensis,
Quinqueloculina lamarckiana e Globocassidulina subglobosa, típicas de plataforma nas amostras da região costeira e
do interior da baía.
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4 Discussão
De acordo com Saliot (1994) os percentuais
de matéria orgânica variam de 0,7 a 5% em ambientes estuarinos, enquanto Tissot (1979, apud Figueira, 2006), apresenta que o valor médio de matéria
orgânica para sedimentos estuarinos em condições
naturais é de 2,2%. Deste modo, praticamente todas
as amostras apresentaram teores de COT considerados altos mesmo para ambientes estuarinos. Santos
(2008), observou em testemunhos coletados na baía
de Guanabara valores de background (naturais do
ambiente) elevados, porém ressaltou que, de 4000
anos AP até 2001, os teores foram intensificados.
Esse aumento dos teores do COT também foi observado por Figueira (2006) e, em ambos os trabalhos,
o aumento foi associado a maior ação antrópica na
baía, principalmente nos últimos séculos, devido ao
aumento populacional aliado ao maior uso do solo
na agricultura, e à proliferação de indústrias no século XX que causaram um enorme volume de esgoto
doméstico e industrial, e lixo in natura lançados nas
águas da baía.
Na região noroeste as condições de degradação se intensificam, comprovadas por estudos de
Pereira (2004),que observou condições de pH ácido,
altos teores de matéria orgânica e anoxia. Essa região
também foi considerada contaminada por coliformes
fecais (Carreira & Wagner, 2003), e hidrocarbonetos
e seus derivados (Oliveira, 2008). Segundo BaptistaNeto et al, (2006) a região noroeste apresentou altas
concentrações de zinco, cobre e chumbo.
A abundância de foraminíferos nas amostras
da região costeira foi alta, porém menor do que nas
amostras do interior da baía provavelmente devido
aos baixos teores de matéria orgânica e à dinâmica
de ondas e correntes. Segundo Boltovskoy (1965), a
maior quantidade de foraminíferos ocorre em sedimentos de granulometria fina, pelo fato deste ambiente estar associado ao acúmulo de nutrientes.
A diversidade de espécies de foraminíferos,
quando correlacionada com o COT, no interior da
baía apresentou tendência inversamente proporcional, o que já havia sido constatado em trabalhos
anteriores na baía de Guanabara desenvolvidos por
Vilela et al., (2003, 2004), Figueira et al. (2007),
Santos et al. (2007). Corroborando esses resultados,
Yanko et al. (1994) e Culver & Buzas (1995), verificaram respostas semelhantes em outras regiões e
latitudes do globo terrestre.
A diversidade e riqueza de espécies nas
amostras da entrada da baía foram consideradas altas,
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sendo um pouco maiores do que as encontradas no
interior, apesar da hidrodinâmica dessa área, pois de
acordo com Catanzaro (2002), citando relatório de
JICA (1994), as maiores velocidades das correntes
foram observadas próximas à barra de entrada.
O gênero Bulimina é constituído por espécies
heterobatiais com uma larga distribuição geográfica. A espécie Bulimina marginata, apresenta baixa
abundância em todas as amostras da entrada da baía,
possivelmente devido aos baixos valores de COT
observados nessa região. Segundo com Alavi (1988)
e Seigle (1968) esta espécie é assinalada em sedimentos ricos em matéria orgânica. Possui ocorrência
significativa no interior da baía, na região noroeste,
juntamente com B.elegantissima e T. earlandi, também indicativas de matéria orgânica.
Em relação à dominância de espécies podese observar que todas as espécies dominantes foram
marinhas, além de Ammonia tepida que é uma espécie cosmopolita. Na região noroeste e central as
principais espécies dominantes foram A. tepida e A.
parkinsoniana, sendo na região noroeste observada
também a presença de B. elegantissima, B. marginata, Reophax nana e Trochammina inflata, porém as
últimas em menor frequência.
Ammonia tepida é uma espécie oportunista,
podendo tolerar mudanças em que outras espécies
não resistem (Yanko et al., 1994; Alve, 1995; Culver & Buzas, 1995; Sen Gupta et al., 1996), como
elevadas concentrações de metais pesados, esgotos e lixo domésticos (Vilela et al., 2003, 2004;
Figueira, 2006; Santos, 2008). Segundo Sen Gupta
(1996), também a Ammonia parkinsoniana tolera
baixos teores de oxigênio.. Em trabalhos realizados em testemunhos na baía de Guanabara (Vilela
et al., 2007; Figueira et al., 2007; Santos, 2008),
foi observado que desde o período pré-colonial até
os anos mais recentes o aumento da poluição antrópica influenciou diretamente nas estruturas das
assembleias de foraminíferos, sendo a dominância
da espécie A. tepida relacionada com os anos mais
recentes, os mais impactados.
Buliminella elegantissima é uma espécie
característica de ambientes com baixas taxas de
oxigênio e rica em matéria orgânica de origem natural ou antropogênica (Culver & Buzas, 1995). Textularia earlandi, assim como a Buliminella elegantissima, é uma espécie que pode ser correlacionada
com altos valores de matéria orgânica. Alve (1995)
constatou que essa espécie foi dominante em áreas
contaminadas com matéria orgânica, tendo a sua
abundância aumentada em áreas com despejos doAnuário do Instituto de Geociências - UFRJ
ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 36 - 2 / 2013 p. 117-128

Registro da Influência Marinha Através da Distribuição de Foraminíferos Bentônicos na Baía de Guanabara, Estado do Rio de Janeiro, Brasil
Mariana Cardoso Macedo; Claudia Gutterres Vilela & José Antonio Baptista Neto

mésticos devido à diminuição da salinidade. Neste
estudo, a presença expressiva de B. elegentissima
em amostras da região noroeste e do porto foi uma
resposta ao alto teor de COT e a um ambiente rico
em matéria orgânica.
4.1 Influência Marinha no
Interior da Baía de Guanabara
Pararotalia cananeiaensis foi dominante
na região costeira adjacente á baía possuindo significativa frequência de ocorrência nessa área. Segundo Debenay et al. (2001), essa espécie pode ser
correlacionada com altas salinidades, temperaturas
e velocidades de correntes sendo descrita como indicadora de influência marinha em ambientes costeiros e parálicos brasileiros. No presente estudo,
P .cananeiaensis foi observada na entrada da baía
de Guanabara como também no interior da baía, na
região central e na região noroeste. Pereira (2004)
observou essa espécie na baía de Guanabara no Canal de Bertioga, inferindo a influência marinha na
entrada dessas regiões.
Eponides repandus é encontrada nas regiões
de plataforma brasileiras em distintas latitudes,
como na plataforma média amazônica e interna de
Cabo Frio (Vilela et al., 2003; Santiago, 2012), tendo sido observada tanto na região costeira como no
interior da baía de Guanabara.
Globocassidulina subglobosa foi a espécie
presente na entrada da baía com maior frequência
de ocorrência no interior da baía de Guanabara. Essa
espécie, de acordo com Schmield et al. (1997, apud
Martins & Gomes, 2004) parece estar adaptada ao
baixo fluxo de matéria orgânica e aumento da velocidade das correntes de fundo, como ocorreu no
presente estudo. Neste caso, sua ocorrência nas
amostras da região noroeste pode ter sido devido ao
seu transporte pelas correntes.
Buccella peruviana também teve dominância
na entrada, porém com menor frequência de ocorrência no interior da baía. Essa espécie de acordo com
Boltovskoy (1959a, b), é característica da Correntes
da Malvinas caracterizando, portanto, a influência
indireta de correntes do sul na entrada da baía. Pode
ter havido o transporte para o interior da baía, já que
há baixa ocorrência e abundância nesta região. O
mesmo provavelmente ocorreu com a espécie Cassidulina crassa, pois o mesmo autor cita essa espécie também como característica da corrente de águas
frias, porém essa espécie teve baixa abundância e
ocorrência na região costeira. Boltovskoy (1959a)
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considerou que a Corrente das Malvinas tem seu
limite de influência no Brasil na latitude limite de
Cabo-Frio. Segundo Stevenson et al. (1998) componentes derivados da Corrente das Malvinas carregam
a fauna que inclui espécies de foraminíferos bentônicos e planctônicos, ostracodes e microbivalves. O
autor encontrou espécimes da Buccella peruviana
indicando a intensa influência marinha no interior da
baía de Sepetiba e na região costeira da mesma.
Textularia agglutinans e T. conica são características de ambiente de baía, de acordo com
(Murray, 1991), assim como Pseudononion cf. japonicum, porém não foram observadas no interior
da baía, apesar de terem aparecido com significativa
frequência de ocorrência na região costeira.
O gênero Quinqueloculina apareceu com bastante frequência dentro da baía, apesar de não ter
sido dominante em nenhuma amostra da entrada. Q.
seminulum, encontrada com significativa frequência de ocorrência e abundância no interior da baía, é
uma espécie cosmopolita, não sendo afetada, significativamente por mudanças de temperatura (Boltovskoy, 1980). Trata-se de uma espécie oportunista em
ambientes sob estresse sujeitos a poluição antrópica
(Alve, 1995; Culver & Buzas, 1995; Collins et al.,
1995; Yanko et al., 1999). De acordo com Pereira
(2004), a alta abundância dessa espécie nas porções
mais internas da baía de Guanabara evidencia um
transporte dessa espécie para tais locais da mesma
forma que a colonização, evidencia a adaptação
desses organismos a baixos valores de oxigênio.
No entanto, Vilela et al. (2003) encontrou dominância de Q. seminulum em regiões mais confinadas e
poluídas da baía, sendo uma das três espécies mais
abundantes em coletas realizadas em 1999.
As famílias Cibicidae, Discorbidae, Rosalinidaee, Galvenellidae, indicam regiões costeiras e
ricas em matéria orgânica possuindo hidrodinâmica
de média a alta (Boltovskoy 1959b). A espécie Rosalina floridana, e espécies do gênero Discorbis,
encontradas no presente estudo na região central da
baía em maior freqüência do que na região noroeste,
comprovam tais características nesta área.
Espécies de Lagena, Fissurina e Pseudononion,
que são gêneros característicos de ambiente marinho
segundo Debenay (1990), foram observadas em baixa
abundância e ocorrência no interior da baía, ocorrendo principalmente na região central. A baixa abundância e frequência dessas espécies acima, bem como a
má preservação de suas tecas no interior da baía são
indicativas de transporte das tecas para o interior da
baía sendo, portanto, alóctones.

125

Registro da Influência Marinha Através da Distribuição de Foraminíferos Bentônicos na Baía de Guanabara, Estado do Rio de Janeiro, Brasil
Mariana Cardoso Macedo; Claudia Gutterres Vilela & José Antonio Baptista Neto

Na região central também foram observados
gêneros que, segundo Murray (1991), são tipicamente marinhos como Lagena, Rosalina, Nonionella, Discorbis, Cibicides, Pararotalia entre outros. A influência marinha também foi registrada por
Wanderley et al. (2011) que observou a presença de
nanofósseis no interior da baía de Guanabara pela
primeira vez, como a espécie Discophaera tubifer,
sugerindo como causa os padrões de correntes de
marés da baía. Deste modo, pode-se comprovar a
influência marinha na microfauna desta região em
comparação com o interior da baía que possui uma
microfauna dominante oportunista, além de alguns
representantes marinhos provavelmente transportados pelas correntes. A Água Central do Atlântico Sul
(ACAS) contribui com a formação da massa de água
do interior da baía (Bérgamo, 2006), sendo sua influencia provavelmente a responsável pela entrada das
espécies de plataforma no interior da baía.
5 Conclusões
Uma alta dominância de foraminíferos adaptados a condições de elevado conteúdo em COT foi
identificada no interior da baía de Guanabara, com
a presença de espécies oportunistas, como Ammonia tepida e Buliminella elegantissima. São espécies adaptadas a baixos teores de oxigênio e alto
conteúdo em matéria orgânica, encontradas principalmente na região noroeste como resposta às
condições de estresse.
Foram registradas espécies marinhas provavelmente transportadas pelas correntes que contribuíram para se medir a influência das áreas costeiras e de plataforma dentro da baía. A presença
de espécies características de águas frias, como
Buccella peruviana e Bulimina patagonica, pode
indicar a influencia das correntes frias na entrada
e na região central, como possível transporte pela
ação da ACAS. Paratotalia cananeiaensis infere
condições marinhas no interior da baía, juntamente
com Eponides repndus e Globocassidulina subglobosa, entre outras.
Desta forma, apesar do alto nível de estresse
antropogênico, foi possível caracterizar uma influência bastante atuante das correntes marinhas, podendo
ser um importante registro para ações de conservação, preservação e recuperação da baía.
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