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Na Baía de Tamandaré localizada entre as latitudes 8o 44' 23" e 8° 47" 41" Sul e as longitudes 
de 35 07 29 Leste, a OKm ao Sul da cidade do Recife, a influência dos caudais estuarinos 
dos rios Mamucabas e llhetas interfere no material em suspensão e na dissolução de sais 
marinhos não demonstrando gualguer atuação sobre a termoconstâncía das águas características 
de regiões tropicais. O máximo teor em sólidos suspensos (272,0 mg/l) é detectado em áreas de 
menor profundidade protegidas pelas linhas recifais, sendo resultante do fenômeno de 
ressuspensão de partículas, quando sob a regência das correntes de refluxo. Eslratificações de 
salinidade (13%o) são registradas na zona de desembocadura dos rios, porém, de duração efêmera, 
dentro de um ciclo de maré. A abertura principal dos recifes, de 1400m provoca a efetiva erosão no 
eixo ;-W da baia, sendo evidenl; as modificações no perfil durante o ano. A sedimentação 
quaternária é muito mais regida pelo acervo marinho do que pelo trabalho continental, sendo os 
recifes os principais suprídores do material carbonático. A bio-construção marinha permite 
determinar, juntamente com o material terrlgeno os fácies: detrltica costeira, biodetrítica costeira, 
biodetrítica (HALIMEDA), biodetrítica (LITHOTHAMNIUM), detrltica reliquial. Na linha de praia, a 
meiofauna apresenta características evolutivas mistas, onde Copepoda Harpacticoidea íntersticiaís 
convivem com formas mais arcaicas, tais como: Tardigrada e Archiannelida. 

Palavras-chaves: SEDIMENTOS, MEIOFAUNA, SALINIDADE E MATERIAL EM SUSPENSÃO. 

INTRODUÇÃO 

A baía de Tamandaré em seus aspectos biológicos e 
sedimentológicos foi prospectada por Santana et al. (1981), Fonseca- 
Genevois (1988), Rocha e Lira (1988), Araújo e Fonseca-Genevois (1988), 
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Mayal e Amaral (1 988), Tenório, (1991), Fonseca-Genevois et al. (1 992), 
Fonseca-Genevois e Carvalho (1992), Carvalho et al. (1992). 

Em 1858, Tamandgré perpetua-se na literatura científica pelas 
observações registradas por Manoel Antônio Vital de Oliveira sobre as 
variações das horas de preamares em função dos dias da Lua. Na época, 
registra Galvão (1927), que a praia não estava tão distante da atual 
fortaleza de Santo Inácio e que a ponta de Guadalupe não era tão 
pronunciada. Diz ainda que, quanto ao Sul da Baía, o recife limitava-se 
também ao cordão de pedras que abriga a costa.Além disso, os riachos que 
desaguam no Mamucabas não haviam provocado o entumecimento que aí 
se nota. Estas disposições, portanto, atribuiam ao porto natural dimensões 
mais amplas que as atuais. 

Estas e outras modificações ambientais continuam em processo 
evolutivo em função de causas de ordem geoquímica e geodinâmica, cujos 
registros e descrições embasam os objetivos do presente estudo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Descrição da Área 

Geograficamente Tamandaré é uma enseada bem arredondada com 
3 Km de extensão, aberta para o largo no Atlântico Sul, entre as latitudes 8' 
44' 23" e 08' 47' 41" Sul e as longitudes de 35O 07' 29" e 35O 02' 28" 
Leste, aproximadamente a 100Km ao Sul da Capital de Pernambuco. A 
região apresenta clima quente do tipo As no sentido KOPPEN, com 
variações de temperatura do ar entre 25O e 30° amenizada pelos Alíseos e 
dentro do sistema eólico de ventos SE e NE, com dominância do primeiro 
durante a maior parte do ano solar. A precipitação pluviométrica média 
atinge uma ordem de 2000mm/ano. 

O "cordão de pedras" a que se referia Galvão (op. cit.), é, sob a ótica 
geológica o embasamento cristalino composto por biotita-granito com 
textura variável, gnaisse e xisto com estruturas tectonicamente na direção 
E-W. Este, aflora a medida que se distancia da costa, estando nas 
proximidades da zona de praia recoberto por um pacote sedimentar 
constituído por calcário dolomítico fossilífero e sedimentos da Formação 
Barreiras. 

A faixa sedimentar costeira é de pequena amplitude, onde são 
detectadas falésias mortas constituídas por depósitos terciários. As cristas 
de Berma são bem pronunciadas face a dinâmica de energia expressiva, 
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cedida pelo intermitente batimento das águas no acostamento sedimentar. 
Observa-se ,ainda, areias grosseiras compondo o declive acentuado da 
zona de praia úmida, com formações de meia-luas temporárias, resultantes 
da dinâmica praial. A conformação morfológica dessas áreas impõem um 
gradiente relativamente abrupto da praia submarinha, onde os sedimentos 
variam litologicamente e no sentido da bioconstrução marinha a medida 
que afundam via o circalitoral. Linhas de recifes orgânicos superpostos aos 
"beach rocks", descritos em sua composição por Laborel (op. cit), afloram 
em franjas durante as baixa-marés ocupando os limites Norte e Sul da baía 
com abertura central de 1.400m de largura, formando, assim, um "porto 
natural". 

Na classificação de Ottmamn (1960), a baía está incluída na 
categoria de "costa baixa com barreira e linhas recifais". 

Estratégias Utilizadas 

As coletas mensais foram realizadas em nove estações plotadas na 
Carta 905 da diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, 
em 1983 (fig. I), simultaneamente durante um ciclo completo de maré. As - 
águas foram coletadas por garrafas de Van Dorn em intervalo de 1 hora, 
servindo para a determinação da salinidade e dosagem de teor de material 
em suspensão. 

O teor de sais dissolvidos e a temperatura da água foram 
determinadas, utilizando-se salinometro YSI-MODEL 33. Para a dosagem 
do material em suspensão utilizou-se amostras de 250ml de água escoada 
em filtros Milipore. 

Os sedimentos foram coletados através de draga tipo GIBBS, até a 
isóbata de 33 metros. A batimetria foi efetuada utilizando-se ecobatímetro 
pontual. Os biocomponentes das tanatocenoses foram definidos seguindo- 
se a técnica Droger, Kaasschieter (1 958). 

As amostras sedimentológicas foram submetidas a análise mecânica 
com intervalo inteiro de phi para definição da granulometria da cobertura 
sedimentar. Analisou-se, tanto os componentes terrígenos como os 
biogênicos, para facilitar o entendimento entre o piso sedimentar e as 
tanatocenoses. 

A meiofauna foi coletada com tubos PVC de 10cm de diâmetro 
interno em quadrantes de lm2 nos supra, médio e infralitorais de 2 perfis 
praiais. Os sedimentos coletados foram cortados em camadas de 1 cm até 
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25cm de profundidade. 0 s  procedimentos de laboratório seguiram as 
técnicas descritas por Hullings e Gray (1 971). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Padrões de Comportamento Dinâmico 

1 - As Trocas de Calor 

As águas da baía de Tamandaré refletem as características das. 
massas de plataforma da costa nordeste influenciadas pela corrente do 
Brasil em seu trajeto rumo Sul, onde a temperatura não ultrapassa valor 
médio de 27OC por ano com amplitudes de picos mínimos e máximos de 5 O .  

A temperatura das águas da baía inclui-se no comportamento de 
águas tropicais mencionadas por Laborel (op. cit), nas quais o valor mínimo 
é também resultante da circulação de alta energia dominada mais 
efetivamente pelo trabalho das marés e, em menor extensão pelo tráfego 
eólico. O transporte das águas verifica-se normalmente no sentido Sul - 
Norte durante 10 meses ao ano. 

Bowden (1962), referindo-se ao movimento de águas costeiras, 
estabelece como processos geradores de turbulência verticais, dentro da 
ação da tensão de cisalhamento da superfície do mar, o efeito do atrito de 
fundo sobre as correntes e particularmente de marés, e ainda a presença 
de tensões de cisalhamento nessas correntes, devido aos gradientes 
horizontais de pressão. Na baía opera-se o efeito do atrito de fundo sobre 
as correntes de retorno e na ação dos ventos NE e SE sobre a superfície da 
água. 

Teoricamente, o movimento turbulento gerado pela ação dos 
processos referidos, acarreta a dissipação da energia cinética sob a forma 
de calor, em virtude dos efeitos resultantes da viscosidade da água do mar. 
Ikeda (1976) considera que a variação da temperatura das águas costeiras 
é regulada muito mais pelos processos de interação ar-mar, advectivos e 
difusivos, que pela dissipação da energia cinética em calor, em virtude da 
longevidade de tempo que esta necessita para elevar 1 g da massa d'água 
costeiras a I0C. A ausência de estratificação térmica nas águas de 
Tamandaré relaciona-se principalmente aos movimentos verticais, 
constatados também pelo processo de ressuspensão de material terrígeno, 
confinados a um sistema de profundidade média na ordem de 5 metros e 
obliterado por "beach-rocks". 
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A morfologia de fundo, também responsável por tal fenômeno, revela 
extensão da coluna líquida que favorece os processos de mistura (Fig. 2). 

2 - O Balanço Salino e a Circulação das Águas 

A circulação da baía, a índice estável de temperatura mostra um 
padrão de salinidade de comportamento conservativo, sem estratificações 
duradouras e com gradiente crescente para o pico de verão, face ao 
intenso processo de evaporação inerente as regiões tropicais e com 
diluição sentidas a Sul, em função dos pulsos de descargas dos rios Ilhetas 
e Mamucabas durante as baixa-mares das estações chuvosas. Nessa 
ocasião, os teores de salinidade entre as águas superficiais e as de fundo 
estabelece diferença máxima de 13,O %O. Essa estratificação é porém de 
duração efêmera durante o ciclo de maré. 

A diminuição do teor de sais dissolvidos atinge até 9,O %O nessa área. 
A influência das águas do continente associada ao regime das águas 
atmosféricas é sensível em toda a baía, extendendo-se até zona Norte, 
onde valor mínimo de 18 %O é detectado. 

O recobrimento sedimentar na zona de praia úmida está nesta região 
refletido por areias médias e grossas. Conseqüentemente por sedimentos 
porosos e permeáveis que facilitam o acesso das águas que percolam sob 
o nível de base dos estuários adjacentes. O fluxo de água doce subterrâneo 
ocorre nas baixas-mares, quando a calha do estuário está acima do nível 
do mar. Já nas premares há introdução de sais para as águas do 
Mamucabas. 

É importante ressaltar que parte do seu curso circula próximo a linha 
de praia, o que pode interferir sobre os componentes de meiofauna. A 
composição dos seus grupos difere daquela da parte Norte da baía, 
sobretudo quanto ao número de indivíduos e composição dos táxons. Esta 
influência é evidente do supra ao infralitoral principalmente durante as 
estações chuvosas, quando ocorre a diluição dos sais dissolvidos nas 
águas de interstícios sobre a influência da percolação do rio assomado ao 
fluxo do Mamucabas. Nessa ocasião a meiofauna compõe-se unicamente 
de Turbellaria, Nematoda, Annelida Oligochaeta, Annelida Polychaeta, 
Copepoda Harpacticoidea dominando o segundo grupo em 52% sobre os 
demais. Já nas zonas de influência marinha, a diversidade revela-se em 
função dos Tardigrada, Batillipes pennaki, do Archiannelida Protodrillus sp , 
Gastrotricha, Nemertinea, Acarina e Copepoda Cyclopoidea. Os Tardigrada 
dominam juntamente com os Nematoda em 8O0/0,- concentrando-se nos 5 
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primeiros centímetros dos sedimentos no verão (Araújo e Fonsêca- 
Genevois, 1988; Fonsêca-Genevois e Carvalho, 1992; Junqueira Ayres e 
Fonsêca-Genevois, 1993). 

Nas preamares subseqüentes a estratificação é imediatamente 
quebrada pelo aporte das águas costeiras. O comportamento salino nessa 
ocasião é mais estável com valores máximos entre 25.0-29.0 %O. Durante a 
estação seca ,nas preamares, o teor de sais dissolvidos das águas de 
superfície acusam gradiente que decresce no sentido do continente (Fig. 3). 
Os valores encontrados de 28-26 %O na direção E-W divide a baía em duas 
porções simétricas que corresponde a faixa que se forma desde a abertura 
dos recifes até a linha de praia, ficando praticamente equidistante das 
desembocaduras dos rios e do ponta1 arenoso do extremo norte, refletindo- 
se na zona de maior velocidade das águas. 

Nas baixa-mares, quando a circulação das águas ou o padrão de 
correntes modifica-se, a distribuição superficial da salinidade revela 
modificações marcantes (Fig. 4). O gradiente de salinidade forma no centro 
da baía uma massa d'água de 25 %O, circundada por outra de 27 %O. Esse 
aspecto pode estar relacionado com o aporte de água doce dos rios ao Sul. 
É comum detectar a coloração das águas desses rios progredindo na 
direção NE, sentido N, durante esse regime de maré e ventos do 
quadrante SE. A turbidez, amarelo-acizentado revela-se face ao material 
em suspensão trazido pelas correntes de refluxo através, do contato com 
os mangues marginais. Normalmente, essa faixa apresenta largura de 30- 
40m e não ultrapassa a área central da baía. 

Quando se aproxima do pico de verão o comportamento salino 
denota modificações daquelas verificadas no início dessa estação (Fig. 5). 
O aporte do caudal vindo do sul divide a baía em duas águas: ao Norte, o 
gradiente decresce de via mar aberto com pico máximo de 33 %O, enquanto 
que, ao sul, o valor mínimo de 13 %O é ainda detectado, em conseqüência 
da diluição continental. 

3 - Material em Suspensão 

O extremo sul da baía, zona de concentração máxima de 
suspensoídes, apresenta valor de até 64.0mgIl como consequência do 
aporte cedido pelos estuários. 

O material tanto pelo regime de marés como pelo sentido dos 
ventos é levado ao Norte e engrossado pelo suprimento marinho e pelo 
transporte característico da zona praial. Na zona de circulação 
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correspondente a abertura dos beach-rocks, os sólidos suspensos atingem 
valores de 58,O mgll, enquanto que, ao Norte, a concentração não 
ultrapassa 47.0 mgll. 

Parte do material cedido pelos Mamucabas e Ilhetas fica trapeado 
nos recifes, os quais, auxiliados pelo regime de preamares, agem como 
dispersores dessas partículas, lançando-se ao mar aberto. Por outro lado, 
nas baixa-mares, a morfologia de fundo associado a circulação, propicia a 
deposição dos finos. Fato este que se contrapõe ao trabalho em áreas mais 
profundas pelas correntes de refluxo, que recoloca tais partículas 
depositadas em suspensão. 

O fenômeno da ressuspensão que ocorre em toda a baía'é mais 
evidente na área do Pontal do Lira, onde se detecta valores de até 130.0 
mgll em águas de fundo que, ocasionalmente, atinge na porção central 
272.0 mgll nas marés de refluxo. 

E de importância ressaltar que, nos períodos de ressacas o material 
sólido em suspensão originado na baía é granulometricamente maior, 
enquanto que os estuários apresentam-se mais finos e na forma de 
agregados. Verifica-se, portanto, a atuação continental nesses períodos de 
pouca duração. 

A transparência das águas de Tamandaré é, sem dúvida, ' 

consequência do baixo conteúdo de finos em suspensão nela contido, ao 
contrário do registrado na zona costeira ao Norte da planície do Recife 
(Lira, 1975). 

Os depósitos lamosos limitados a porção central da baía são de 
natureza carbonática originados pelo quebramento dos componentes 
biogênicos. Eles não são ressuspensos pela dinâmica das águas em virtude 
de estarem depositados além da isóbata de 5 metros (Fig. 6). 

- 

4 - Sedimentação Quaternária 

O material carbonático domina em 72% sobre o material detrítico, 
formado, este último, predominantemente por grãos quartzosos e hialinos, 
sub-angulosos e brilhantes, refletindo índice de pequena dispersão e tempo 
de exposição reduzida. A deposição costeira atual realiza-se face ao aporte 
dos estuários do Mamucabas e Ilhetas, ficando restrita a borda continental 
da baía até a isóbata de 3 metros. Essas areias formam fundos instáveis 
que acompanham o transporte característico de praia submarinha, sujeitas 
a ação das marés e dos ventos NE e SE. Dessa forma, o transporte 
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sedimentar é restrito face ao desdobramento longitudinal de direção N-S. 
Observa-se ocasionalmente um transporte de material detrítico no sentido 
E-W no perfil praia1 perpendicular a abertura dos recifes. Na zona de praia 
úmida, imediatamente adjacente, constata-se em período de maior energia 
das águas, formações de acumulações arenosas em forma de meia-luas.' 

A maior concentração de terrígenos ocorre em uma faixa de 400 
metros protegida por linhas recifais descontínuas no extremo Sul da baía. O 
fenômeno de ressuspensão referido por Lira et al. (1978), evidente na zona 
de desague do Mamucabas, impede a sedimentação de finos na área, 
acarretando o suprimento de areias médias e grossas que se deslocam 
graças ao esforço da circulação de maré. Ao mesmo tempo, o suprimento 
de suspensões é, em parte, impedida pelo efetivo de floculação que se 
verifica nas zonas superiores, assomado ao trapeamento de tais partículas 
pela vegetação do mangue que ladeia suas margens. Por outro lado, 
interposta entre areias biodetríticas de diversos domínios e ocupando os 
limites das isóbatas de 16-22m, estreitada na direção Norte, posiciona-se 
uma concentração de material reliquial holocênica que constitui, 
provavelmente uma identidade de nível de mar mais baixo. Faixas de 
características semelhantes foram também constatadas por Francisconi et 
al. (1974), estendidas desde da plataforma do Ceará até o extremo Sul 
admitido que essas areias devem representar assoreamento durante a 
transgressão holocênica, acompanhada de clima árido, em período de 
estabilidade do mar ao nível de 30m relativos a ocorrência de antigas 
praias. 

4.1 - Sedimentação Carbonática 

Os elementos biológicos integram a composição sedimentar 
isoladamente ou formando assembléia carbonáticas cuja a distribuição 
mostra os trabalhos da dinâmica ambiental. Sob a Ótica de Tinoco (1976), 
tais módulos devem ser observados como uma partícula sedimentar, um 
"datum" que informa sobre a proposta do ambiente atual, ou, ao longo do 
seu tempo. As assembléias carbonáticas de Tamandaré expressam dois 
supridores naturais: os recifes costeiros cuja fauna e flora dominam na 
bioconstrução sedimentológica até as proximidades do infralitoral e o 
recobrimento de plataforma, cujas algas ciáfilas exibem completa 
dominância sobre as tanatocenoses integrantes dos sedimentos. Estas 
obedecendo a hidrodinâmica extendem-se entre as isóbatas de 2-30m, 
sendo formadas por grupos de algas calcáreas desarticuladas, ramificadas 
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ou em blocos, tecas de foraminíferos, espículas de espomjas, fragmentos 
de cnidários e briozoários, conchas de moluscos gastrópodos e bivalves, 
espinhos de equinoderrnos, além de restos esqueletais de ostracoides e 
crustáceos decápodos. As associações apresentam diversidade específica 
máxima referente a fauna protozoológica de foraminíferos enquanto a 
máxima frequência de ocorrência é demonstrada pelos grupos botânicos. 
Observa-se ainda, que os biokomponentes dominam em 72% sobre a 
composição terrígenas das amostras, evidenciando uma sedimentação 
carbonática de fonte múltipla advinda da desagregação de algas calcáreas 
Codecea e Corallinacea. Os foraminiferida estão representados em 50% 
dessas amostras com padrão de frequência entre 25-50% na integração da 
composição sedimentar. O arranjamento e a frequência do grupo definem 
três tipos de assembléias, seguindo estas, a classificaçao de Tinoco (1968) 
: l ) a  de areia litoral de zonas de baixas latitudes expressando pobreza 
faunística com miliolídeos pequenos de tecas brancas e porcelanóides, 
raros rotalídeos amarelados e quebradiços representados por 
Quinqueloculina parkeri, Q. lamarkiana, Pyrgo subsphaerica, Peneroplis 
proteus, Archaias angulatus, e Amphistegina lessoni; 2) a de lama, formada 
por milionídeos de tecas pequenas e frágeis, principalmente representados 
por Quinqueloculinas spp. e Triloculina spp e rotalídeos dominados por 
Amnonia beccarii e Elphidium spp., ambos os gêneros indicadores de 
matéria orgânica em decomposição; 3) a de sedimentos biodetríticos, muito 
rica em números de espécies de rotolídeos e miliolídeos robustos, ora 
brancos e porcelanoides, ora quebradiços e amarelados, chegando a exibir 
muitas vezes incrustações de galuconita nas suturas das tecas, assim como 
formas de grande porte características de plataforma. Raros textularídeos, 
especialmente Textularia alutinans e T. gramer. Nessa associação de 
ordem mista destacam-se as espécies de Amphistegina e Archaias 
atribuindo-se, máxima densidade a Peneropoplis proteus com índice de 
distribuição de 42% ao longo da baía. 

Boltovoskoy e Lira (1966), estudando o material foraminífero de 
várias praias do litoral pernambucano, concluem ser esse, componente de 
uma fauna de aspecto extremamente tropical da província zoogeográfica 
das índias Ocidentais. Definem ainda que, tais representantes comparados 
aqueles referidos por Tinoco (1 958), são recentes. 

Tinoco (1973), referindo-se aos foraminíferos do Atol das Rocas e de 
Fernando de Noronha, define 5 grupos específicos. Os componentes do 
grupo V, ocorrentes a partir da isóbata de 50 metros em associações com 
algas demonstravam dominância de Amphistegina spp e Peneroplis spp. A 
mesma associação foi efetivada para a baía junto aos bancos de Halimeda 
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muitas vezes incrustações de galuconita nas suturas das tecas, assim como 
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Boltovoskoy e Lira (1966), estudando o material foraminífero de 
várias praias do litoral pernambucano, concluem ser esse. componente de 
uma fauna de aspecto extremamente tropical da província zoogeográfica 
das índias Ocidentais. Definem ainda que, tais representantes comparados 
aqueles referidos por Tinoco (1958), são recentes. 

Tinoco (1973), referindo-se aos foraminíferos do Atol das Rocas e de 
Fernando de Noronha, define 5 grupos específicos. Os componentes do 
grupo V, ocorrentes a partir da isóbata de 50 metros em associações com 
algas demonstravam dominância de Amphistegina spp e Peneroplis spp. A 
mesma associação foi efetivada para a baía junto aos bancos de Halimeda 
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sp., determinando-se ainda tanatocenoses cuja especificidade favorece que 
completamente a Achaias spp. 

Formas planctônicas não foram constatadas, podendo esta ausência 
ser aparentemente pelo resultado da incompatibilidade gerada entre a 
dominância de alta energia e a fragilidade das tecas, cujo carbonático é 
sensivelmente diminuido para favorecer a flutuação. Além disso, é provável 
que o posicionamento dos "beach-rocks" impeçam o trânsito livre das 
águas neríticas para a costa. Tal fato foi também observado por Fonseca- 
Genovois (1980), na área de desague do estuário do Rio Formoso, a 4 Km 
a Norte de Tamandaré e por Tinoco (1965-6) na baía de Sepetiba 
localizada no estado do Rio de Janeiro. 

Dentro da fauna de Ectoprocta, destacam-se as seguintes 
representantes: Gemelliporina gabra, Smittina spp., Crisia ramosa, Escarina 
Krampi, Shizopocella unicornis, Retiporellina spp, Crassimarginatella 
leucocypha, Pasythea tulipifera e Scrupocellaria scrupia. 

A ocorrência dessas espécies indicam coerência de hábitos com o 
padrão da dominância da baía, vez que quando em vida, ficam-se em 
formas ramificadas, incrustam-se em biótipos de características rochosas 
ou ainda, denotam ocorrência em substratos com inexistência de algas de 
grande porte. As formas rarnificadas em ambiente de alta energia 
desarticulam-se "post-morten" integrando o bio-suprimento marinho para o 
tapete sedimentar. 

A exceção de Escanna spp., cuja densidade é mais elevada em 
profundidade de 100 metros, a maioria dos taxons inventariados distribui-se 
nos primeiros trinta metros, observando-se ,ainda, a diminuição sensível da 
freqüência de ocorrência do grupo onde apontam as areias de Halimeda, 
Pasythea tulipifera geralmente associa-se as assembléias de foraminíferos 
descrita como sendo de areia biodetrital. Entretanto, Scrupocellaria scrupia 
defende a abundância máxima entre os Bryozoa de Tamandaré. 

Barbosa (1964), apud Mabessone e Coutinho (1970), estudando 
material biológico em estações na costa Norte e Nordeste do Brasil, 
determina que representantes de Crysia e Scrupocellaria ocorrem na região 
de Fernando de Noronha, enquanto representantes de Smittina são também 
detectados em Barra de Serianhém, no litoral Sul de Pernambuco. 

Os fácies sedimentológicos da Baía de Tamandaré foram 
primeiramente definidos por Rebouças (1962) e posteriormente incluídas na 
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sp., determinando-se ainda tanatocenoses cuja especificidade favorece que 
completamente a Achaiás spp. 

Formas planctônicas não foram constatadas, podendo esta ausência 
ser aparentemente pelo resultado da incompatibilidade gerada entre a 
dominância de alta energia e a fragilidade das tecas, cujo carbonático é 
sensivelmente diminuído para favorecer a flutuação. Além disso, é provável 
que o posicionamento dos "beach-rocks" impeçam o trânsito livre das 
águas neríticas para a costa. Tal fato foi também observado por Fonseca- 
Genovois (1980), na área de desague do estuário do Rio Formoso, a 4 Km 
à Norte de Tamandaré e por Tinoco (1965-6) na baia de Sepetiba 
localizada no estado do Rio de Janeiro. 

Dentro da fauna de Ectoprocta, destacam-se as seguintes 
representantes: Gemelliporina gabra, Smittina spp., Crísia ramosa, Escarina 
Krampi, Shizopocella unicornis, Retiporellina spp, Crassimarginafella 
leucocypha, Pasythea tulipifera e Scrupocellaria scrupia. 

A ocorrência dessas espécies indicam coerência de hábitos com o 
padrão da dominância da baía, vez que quando em vida, ficam-se em 
formas ramificadas, incrustam-se em biotipos de características rochosas 
ou ainda, denotam ocorrência em substratos com inexistência de algas de 
grande porte. As formas ramificadas em ambiente de alta energia 
desarticulam-se "post-morten" integrando o bio-suprimento marinho para o 
tapete sedimentar. 

A exceção de Escarina spp., cuja densidade é mais elevada em 
profundidade de 100 metros, a maioria dos taxons inventariados distribui-se 
nos primeiros trinta metros, observando-se ,ainda, a diminuição sensível da 
freqüência de ocorrência do grupo onde apontam as areias de Halimeda, 
Pasythea tulipifera geralmente associa-se às assembléias de foraminíferos 
descrita como sendo de areia biodetrital. Entretanto, Scrupocellaria scrupia 
defende a abundância máxima entre os Bryozoa de Tamandaré. 

Barbosa (1964), apud Mabessone e Coutinho (1970), estudando 
material biológico em estações na costa Norte e Nordeste do Brasil, 
determina que representantes de Crysia e Scrupocellaria ocorrem na região 
de Fernando de Noronha, enquanto representantes de Smittina são também 
detectados em Barra de Serianhém, no litoral Sul de Pernambuco. 

DISTRIBUIÇÃO E COMPOSIÇÃO FACIOLÓGICA 

Os fácies sedimentológicos da Baía de Tamandaré foram 
primeiramente definidos por Rebouças (1962) e posteriormente incluídas na 
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carta náutica do Projeto Remac (1979) com "fácies sedimentares 
retrabalhada desde o holoceno até o moderno". 

A fim de estabelecer uma equalização de termos, apresentam-se o 
seguinte quadro de determinação faciológica: - 

Detrítica Costeira 

Areia Terrigena Rica em Biodetrítica Biodetrítica - Costeira 

Areia Biodetrítica Rica em Terrígena 

Areia Biodetrítica Muito Fina Biodetrítica - Halimeda 

Areia Biodetrítica M6dia a Grossa Detrítica Reliquial 

Areia Biodetrítica Vasosa Biodetrítica - Lithothamnium. 

As características do tapete sedimentar da Baía de Tamandaré 
permite definir 5 tipos faciológicos (Fig. 7). 

1 - Fácies Detrítica Costeira - Está formada por uma faixa de areia 
quartzosa em mais de 90%, com fração cascalho e lama em menos de 
10%. Os grãos de quartzo são geralmente brilhantes e angulosos e sua 
amplitude ocupa o domínio da isóbata de 2 metros, configurando-se com 
um segmento da morfologia praial. E muito pobre em biocomponentes 
carbonáticos, a exceção de raras tecas de foraminíferos que integram a 
assembléia de areia litoral da baixa latitudes e por conseqüência, apresenta 
teor de CaCO, que não ultrapassa 5% (Fig. 8). 

2 - Fácies Biodetrítica Costeira - Reflete sedimentos compostos por 
areia quartzosa em 90%, frações cascalho com valores máximos de 20% e 
ocasionalmente lama atingindo picos de 4O0/0. É muito rica em 
biocomponentes carbonáticos, exibindo foraminíferos integrantes de 
sedimentos lamosos como de assembléias biodetríticas, ambas associadas 
a restos esqueletais de celenterados, briozoários, moluscos gastrópodos e 
bivalvos, equinodermos e crustáceos decápodos além dos ostracóides, 
estando tal fauna subsidiada pelos recifes proximais. Lâminas de Halimeda 
sp. ocorrem ocasionalmente, contribuindo, também, para valores de 
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carta náutica do Projeto Remac (1979) com "facies sedimentares 
retrabalhada desde o holoceno até o moderno". 

A fim de estabelecer uma equalização de termos, apresentam-se o 
seguinte quadro de determinação faciologica^ 

REBOUÇAS 1962 
■; Lat. 35° 05 - Long. 8o 44 . 

URA & FONSeCA-GENOVOíS 
Lat 35' 37 - long 8° 47 

Areia Terrígena Detrítica Costeira 

Areia Terrígena Rica em Biodetrítica Biodetrítica - Costeira 

Areia Biodetrítica Rica em Terrígena 

Areia Biodetrítica Muito Fina Biodetrítica - Halimeda 

Areia Biodetrítica Média a Grossa Detrítica Reliquial 

Areia Biodetrítica Vasosa Biodetrítica - Lithothamnium 

As características do tapete sedimentar da Bata de Tamandaré 
permite definir 5 tipos faciológicos (Fig 7). 

1 - Fácies Detrítica Costeira - Está formada por uma faixa de areia 
quartzosa em mais de 90%, com fração cascalho e lama em menos de 
10%. Os grãos de quartzo são geralmente brilhantes e angulosos e sua 
amplitude ocupa o domínio da isóbata de 2 metros, configurando-se com 
um segmento da morfologia praial. É muito pobre em biocomponentes 
carbonáticos, à exceção de raras tecas de foraminíferos que integram a 
assembléia de areia litoral da baixa latitudes e por conseqüência, apresenta 
teor de CaC03 que não ultrapassa 5% (Fig. 8). 

2 - Fácies Biodetrítica Costeira - Reflete sedimentos compostos por 
areia quartzosa em 90%, frações cascalho com valores máximos de 20% e 
ocasionalmente lama atingindo picos de 40%. É muito rica em 
biocomponentes carbonáticos, exibindo foraminíferos integrantes de 
sedimentos lamosos como de assembléias biodetríticas, ambas associadas 
a restos esqueletais de celenterados, briozoários, moluscos gastrópodos e 
bivalvos, equinodermos e crustáceos decápodos além dos ostracóides, 
estando tal fauna subsidiada pelos recifes proximais. Lâminas de Halimeda 
sp. ocorrem ocasionalmente, contribuindo, também, para valores de 
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CaCO, variáveis entre 25% a 75%. Na porção além-recifes, esta 
concentração ultrapassa 75%. Esta faixa, de morfologia irregular, extende- 
se até a isóbata de 18 metros. 

3 - Fácies Biodetrítica - Halimeda - Expressa areias em menos de 
70%, cascalho atingindo 20% e lama variando entre 10% a 25%. A 
assembléia carbonática é completamente dominada pelos artículos da 
Codiaceae Halimeda, demonstrando o decréscimo da quantidade do 
material faunístico, mantendo este, entretanto, composição semelhante da 
fácies biodetrítica costeira. Esta relação foi observada por Kempf (1970c), 
observando ainda que as areias alguilíferas que ocupam o infralitoral 
atingem, em algumas regiões da plataforma nordestina, os andares mais 
baixos do circalitoral, sendo substituídas gradativamente por fundos 
biodetríticas. As Codiaceae do gênero Halimeda são características de 
águas quentes e calmas distribuindo-se até a profundidade de 50 metros. 
Quando desarticuladas, formam verdadeiros bancos de areias alguilíferas 
detectadas desde o Rio Grande do Norte até o estado de Sergipe. Nesta 
fácies, que se distribui até a isóbata 40 metros na baía, o conteúdo de 
CaCO, atinge geralmente valores de 75% e ocasionalmente de 10O0/0. 

4 - Fácies Detrítica-Reliquial - Apresenta composição terrígena de 
areias quartzosas com frequência de até 90%, cascalho com menos de 
10% lama não ultrapassando 50%. As assembléias carbonáticas ocorrem 
em expressão intermediária entre as da detrítica e biodetrítica costeiras, 
demonstrando os organismos remanescentes tecas, conchas, blocos, 
artículos ou espinhos completamente desgastados e quebradiços e com 
impregnações de óxido de ferro. Na baía, esse fácies forma uma janela 
sedimentar nos limites da isóbata de 23 metros com teores de CaCO, 
variando entre 25% a 75%. Faixas de composição semelhante são 
apontadas por Mabessone e Coutinho (op. cit.), na plataforma interna do 
Rio Grande do Norte e em regiões da Ilha das Rocas entre 60 a 90 metros 
de profundidade. 

5 - Fácies Biodetrítica-Lithothaminium - Ocorre com frações de areia 
em até 90%, de cascalho, cuja expressão máxima é de 50% e de lama com 
valores menores que 10%. As associações biológicas são típicas de 
plataforma representadas quase que exclusivamente pela Corallinaceae e 
Lithothaminium em formas ramificadas ou em blocos. Tanto as formas 
fotófilas, quanto as ciáfilas, misturam-se com os fragmentos das 
zoocenoses calcáreas. Nesta formação de areias litotâmicas encontram-se 
foraminíferos rotalídeos de grande porte, inteiros, tanto esbranquiçados 
como amarelados, integrando a composição da assembléia de sedimentos 
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CaCOg variáveis entre 25% a 75%. Na porção além-recifes, esta 
concentração ultrapassa 75%. Esta faixa, de morfologia irregular, extende- 
se até a isóbata de 18 metros. 

3 - Fácies Biodetrítica - Halimeda - Expressa areias em menos de 
70%, cascalho atingindo 20% e lama variando entre 10% a 25%. A 
assembléia carbonática é completamente dominada pelos artículos da 
Codiaceae Halimeda, demonstrando o decréscimo da quantidade do 
material faunístico, mantendo este, entretanto, composição semelhante da 
fácies biodetrítica costeira. Esta relação foi observada por Kempf (1970c), 
observando ainda que as areias alguilíferas que ocupam o infralitoral 
atingem, em algumas regiões da plataforma nordestina, os andares mais 
baixos do circalitoral, sendo substituídas gradativamente por fundos 
biodetríticas. As Codiaceae do gênero Halimeda são características de 
águas quentes e calmas distribumdo-se até a profundidade de 50 metros. 
Quando desarticuladas, formam verdadeiros bancos de areias alguilíferas 
detectadas desde o Rio Grande do Norte até o estado de Sergipe. Nesta 
fácies, que se distribui até a isóbata 40 metros na baía, o conteúdo de 
CaC03 atinge geralmente valores de 75% e ocasionalmente de 100%. 

4 - Facies Detrítica-Reliquial - Apresenta composição terrígena de 
areias quartzosas com freqüência de até 90%, cascalho com menos de 
10% lama não ultrapassando 50%. As assembléias carbonáticas ocorrem 
em expressão intermediária entre as da detrítica e biodetrítica costeiras, 
demonstrando os organismos remanescentes tecas, conchas, blocos, 
artículos ou espinhos completamente desgastados e quebradiços e com 
impregnações de óxido de ferro. Na baía, esse fácies forma uma janela 
sedimentar nos limites da isóbata de 23 metros com teores de CaCC^ 
variando entre 25% a 75%, Faixas de composição semelhante são 
apontadas por Mabessone e Coutinho (op. cit.), na plataforma interna do 
Rio Grande do Norte e em regiões da Ilha das Rocas entre 60 a 90 metros 
de profundidade 

5 - Fácies Biodetrítica-üthothaminium - Ocorre com frações de areia 
em até 90%, de cascalho, cuja expressão máxima é de 50% e de lama com 
valores menores que 10%. As associações biológicas são típicas de 
plataforma representadas quase que exclusivamente pela Corallinaceae e 
Lithothaminium em formas ramificadas ou em blocos. Tanto as formas 
fotófilas, quanto as ciáfilas, misturam-se com os fragmentos das 
zoocenoses calcáreas. Nesta formação de areias litotâmicas encontram-se 
foraminíferos rotalídeos de grande porte, inteiros, tanto esbranquiçados 
como amarelados, integrando a composição da assembléia de sedimentos 
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biodetríticos e contribuindo também para teores de CaCO, de 25% até a 
isóbata de 30 metros. 

a) - Apesar da influência das descargas estuarinas as águas da baía 
de Tamandaré apresentam-se termoconstantes ao longo do ano e sem 
estratificações marcantes, refletindo o padrão térmico, das águas costeiras 
tropicais. As águas dos estuários, localizados ao Sul da baía são também 
aquecidas pelos sedimentos ricos em matéria orgânica (mangues), que ao 
desaguarem na baía seguem no sentido Norte devido ao impulso dos 
ventos SE, enquanto que as águas neríticas, misturadas as continentais, 
devido aos movimentos verticais, assomam-se em calor através dos toques 
atmosféricos. 

b) - As águas da baía, regidas por um sistema de circulação de 
energia elevada revelam padrão salino-instável, no qual ocorrem 
estratificações marcantes, porém de efêmera duração, na zona de desague 
dos estuários. Quando os caudais continentais são engrossados pelas 
águas atmosféricas a sensível diluição dos sais é sentida até a sua região 
Norte, enquanto que nas preamares dessa estação as águas demonstram 
comportamento salino de maior estabilidade. Em período de evaporação 
expressiva o modelo de salinidade mostra padrões distintos até o pico de 
verão, nos quais, as marés e os ventos dominam na distribuição superficial 
do teor de sais. 

c) - O baixo teor de sólidos suspensos, advindos tanto dos estuários 
como do mar e assomado ao resultante da atividade biológica marinha, 
favorece a peculiar transparência das águas de Tamandaré, só quebrada 
pelas correntes de refluxo que ressuspendem as partículas sólidas já 
depositadas principalmente em áreas menos profundas e protegidas pelos 
"beach-rocks". Depósitos lamosos restritos a porção central da baía 
revelam-se de natureza carbonática assegurando, portanto, inexpressivo 
suprimento continental. 

d) - A sedimentação quaternária na baía de Tamandaré realça muito 
mais o acervo marinho que o do continente e dentro deste aspecto da 
bioconstrução carbonática, sendo os recifes subsídio principal de 
organismos componentes dessa assembléia, no que se refere ao 
atapetamento que deita desde a linha de praia até o infralitoral, enquanto 
que o recobrimento do circalitoral contribui para o fornecimento do material 
al~ulífero ciáfilo, em ramos ou blocos. A contribuição sedimentológica 
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biodetríticos e contribuindo também para teores de CaCC^ de 25% até a 
isóbata de 30 metros. 

CONCLUSÕES 

a) - Apesar da influência das descargas estuarinas as águas da baía 
de Tamandaré apresentam-se termoconstantes ao longo do ano e sem 
estratificações marcantes, refletindo o padrão térmico, das águas costeiras 
tropicais. As águas dos estuários, localizados ao Sul da baía são também 
aquecidas pelos sedimentos ricos em matéria orgânica (mangues), que ao 
desaguarem na baía seguem no sentido Norte devido ao impulso dos 
ventos SE, enquanto que as águas neríticas, misturadas as continentais, 
devido aos movimentos verticais, assomam-se em calor através dos toques 
atmosféricos. 

b) - As águas da baía, regidas por um sistema de circulação de 
energia elevada revelam padrão salino-instável, no qual ocorrem 
estratificações marcantes, porém de efêmera auração, na zona de desague 
dos estuários. Quando os caudais continentais são engrossados pelas 
águas atmosféricas a sensível diluição dos sais é sentida até a sua região 
Norte, enquanto que nas preamares dessa estação as águas demonstram 
comportamento salino de maior estabilidade. Em período de evaporação 
expressiva o modelo de salinidade mostra padrões distintos até o pico de 
verão, nos quais, as marés e os ventos dominam na distribuição superficial 
do teor de sais. 

c) - O baixo teor de sólidos suspensos, advindos tanto dos estuários 
como do mar e assomado ao resultante da atividade biológica marinha, 
favorece a peculiar transparência das águas de Tamandaré, só quebrada 
pelas correntes de refluxo que ressuspendem as partículas sólidas já 
depositadas principalmente em áreas menos profundas e protegidas pelos 
"beach-rocks". Depósitos lamosos restritos à porção central da baía 
revelam-se de natureza carbonática assegurando, portanto, inexpressivo 
suprimento continental. 

d) - A sedimentação quaternária na baía de Tamandaré realça muito 
mais o acervo marinho que o do continente e dentro deste aspecto da 
bioconstrução carbonática, sendo os recifes subsídio principal de 
organismos componentes dessa assembléia, no que se refere ao 
atapetamento que deita desde a linha de praia até o infralitoral, enquanto 
que o recobrimento do circalitoral contribui para o fornecimento do material 
algulífero ciáfilo, em ramos ou blocos. A contribuição sedimentológica 
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continental é evidente na borda da baía e entre as isóbatas de 16 a 22 
metros, onde uma janela reliquial, também detectada em outras áreas da 
plataforma continental nordestina, indica a ocorrência de antigas praias em 
períodos de estabilidade de mar, assoreadas durante a transgressão 
holocênica. 

ABSTRACT 

The Mamucaba and Ilhetas rivers have particular influence over the quantii of suspended solids 
and salts solution sinto Tamandar6 bay which of suspended matter is 50,O mgll, exept for a few 
places of lower depht. surrouunded by reefs, where the deposited sediments are put in suspension 
by low tide currents. Superficial salinity is never greater than 33%0 during the summer and the 
distribution of dissolved salts is a function of tide, winds and pluviometry. Salinity estratification is 
detected only in the south limit of the bay, being of short duration as the whole tide cycle is 
considered. Erosion process is more eficient on the axe E-W due to a reef overture of 1400 meters. 
The quaternaty sedimentation is controlled to a great extent by manne imput than to continental 
one. Marine detritus is extremely important to the CaC0 content insediments. The carbonate 
assemblages, in addition to the terriginous material have allowed the detennination of five types of 
facies: costal detritic, costal biodetritic, biodetritic-Halimeda, biodetritic-lithothamminium and costal 
reliquiase. On the intertidal zone the meiofauna showç mixed evolutions into intersititial Copepoda 
Harpacticoidea coexist with archaic forms such as Tartigrada and Archiannelida. 

Key words: Biosedimentology, Bay, Brazil 
Sedimentos, meiofauna, e material suspensáo 
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continental é evidente na borda da baía e entre as isóbatas de 16 a 22 
metros, onde uma janela reliquial, também detectada em outras áreas da 
plataforma continental nordestina, indica a ocorrência de antigas praias em 
períodos de estabilidade de mar, assoreadas durante a transgressão 
holocênica. 

ABSTRACT 

"■"he Mamucaba and llhetas rivers have particular influence over the quantity of suspended solids 
and salts soluuon sinto Tamandaré bay which of suspended matter is 50,0 mg/l, exept for a few 
places of lower depht, surrouunded by reefs, where the deposited sediments are put in suspension 
by low tide currents. Superficial salinity is never greater than SSK» during the summer and the 
distribution of dissolved salts is a function of tide, winds and pluviometry, Salinity estratification is 
detected only in lhe south limit of the bay, being of short duration as the whoie tide cycle is 
considered. Erosion process is more eficient on the axe E-W due to a reef overture of 1400 meters. 
The quaternary sedimentation is controlled to a great extent by marine imput than to continental 
one. Marine detntus is extremely :mportant to the CaCO 3 content insediments. The carbonate 
assemblages, in addition to the terriginous material have allowed the determination of five types of 
facies' nostal detritic, costal b-odetritic, biodelritic-Ha/ímec/a, hiodeUWic-Uthothammimum and costal 
reliquiase. On the intertidal zone the meiofauna shows mixed evolutions into intersititial Copepoda 
Harpacticoidea coexist with archaic forms such as Tartigrada and Archiannelida. 

Key words: Biosedimentology, Bay, Brazil 
Sedimentos, meiofauna, e material suspensão. 
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