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RESUMO: Os foraminíferos bentônicos são reconhecidos pela contribuição e importância nos 
estudos de natureza paleoecológica. Esses organismos apresentam uma expressiva 
capacidade de adaptação nos ambientes aquáticos, transicionais e marinhos. Portanto, 
revelam a interação existente entre os fatores biológicos e físico-químicos, que controlam sua 
distribuição desde o Cambriano. Eles podem fornecer elementos indicadores de salinidade, 
temperatura da água, teor de oxigênio no fundo, disponibilidade de nutrientes nos sedimentos, 
paleobatimetria, etc, subsidiando significativamente as pesquisas de caráter paleoambiental e 
de distinção de ecoeventos que controlam a deposição dos sedimentos numa bacia. Essas 
informações são essenciais e complementam outras ferramentas aplicadas à indústria do 
petróleo na área de exploração. O presente trabalho foi desenvolvido com foraminíferos 
bentônicos recuperados nos sedimentos do Campaniano (Formação Ubarana) do poço CEARÁ 
01, margem equatorial brasileira (Bacia do Ceará), tratando de seus aspectos taxonômicos, 
distribuição nas associações (análises quali- e quantitativa) e paleoambientais. O foco principal 
do estudo foi o reconhecimento nas associações dos foraminíferos bentônicos calcários 
integrantes das famílias Bolivinidae, Buliminidae, Siphogenerinoididae e Turrilinidae. Foram 
identificadas espécies pertencentes aos gêneros Afrobolivina (Afrobolivina afra, Afrobolivina 
spp.), Buliminella (B. colonensis, B. quadrilobata, Buliminella spp.), Gabonita (G. parva, G. sp.1, 
Gabonita spp.), Praebulimina (P. bantu, P. fang, P. cf. kickapooensis, P. prolixa, P. spinata, 
Praebulimina spp.), Siphogenerinoides (S. bermudezi, S. parva, Siphogenerinoides spp.) e 
Neobulimina (Neobulimina spp.). A distribuição estratigráfica dos táxons e dos morfogrupos de 
foraminíferos bentônicos permitiu caracterizar duas biofácies (Siphogenerinoides bermudezi e 
Gyroidinoides subangulatus) para o intervalo estudado. Elas apresentam similaridade na 
constituição dos grandes grupos (foraminíferos bentônicos calcários e aglutinantes e 
foraminíferos planctônicos), totalizando cada grupo cerca de 50%, 30% e 20%, 
respectivamente, dos indivíduos presentes nas associações. Os índices de diversidade 
detectados nas biofácies de foraminíferos bentônicos (número de espécies por amostra) estão, 
respectivamente, em torno de 55 e 50 espécies. Na Biofácies Siphogenerinoides bermudezi, os 
morfogrupos mais comuns são formados pelos foraminíferos bentônicos de hábitos infaunais, 
(calcário-hialinos: 40%; aglutinantes: 30%), acompanhados de aglutinantes de hábitos 
epifaunais a infaunais rasos (20%). Já na Biofácies Gyroidinoides subangulatus, os 
aglutinantes infaunais preponderam (40%), seguidos pelos calcário-hialinos infaunais (20%), 
epifaunais/infaunais rasos (20%) e os epifaunais (10%). A amplitude batimétrica inferida para 
as biofácies oscila de batial superior a nerítico profundo. De acordo com grupo trófico, os 
organismos das famílias Bolivinidae, Buliminidae, Siphogenerinoididae e Turrilinidae se 
comportam como detritívoros, vivendo dentro do substrato (hábito infaunal). Geralmente 
refletem biótopos localizados abaixo da zona fótica, em depósitos ricos em detritos orgânicos 
preservados (pellets fecais, restos de metazoários e bactérias,..). Podem suportar condições de 
baixos teores de oxigenação nos ambientes de fundo, em resposta à alta produtividade ou às 
variações sazonais no aporte de nutrientes. As associações faunísticas ou biofácies dominadas 
por grupos de foraminíferos bentônicos calcários de hábitos infaunais retratam características 
paleoecológicas e paleoambientais particulares no contexto da sedimentação neocretácica da 
Bacia do Ceará, equivalentes àquelas que já foram reconhecidas e que se mostram muito bem 
representadas nos sedimentos neocretáceos de diversas bacias marginais brasileiras 
(Potiguar, Sergipe, Campos, Santos, etc). 
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