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RESUMO: A paleoecologia e a distribuição das assembleias de foraminíferos bentônicos foram 
analisadas em dois testemunhos sondados no segmento central do Complexo Deltaico do Rio 
Paraíba do Sul (CDRPS), RJ, Brasil. A determinação de assembleias e espécies indicadoras 
tem caracterizado o nível de influência marinha e continental, além de inferir eventos como 
ingressões marinhas e avanços e recuos do nível do mar durante o Pleistoceno – Holoceno, 
em regiões costeiras, como estuários. Foram caracterizadas biofácies correlacionadas com 
fácies sedimentares anteriormente definidas, e sugerindo um modelo evolutivo para o intervalo 
estudado, ampliando deste modo o conhecimento da evolução do CDRPS. Na parte superior 
de ambos os testemunhos ocorreram assembleias que variam quantitativamente, sendo um 
mais abundante que o outro. Sete biofácies foram reconhecidas através de análise numérica 
de agrupamento, espécies dominantes e indicadoras. No testemunho mais abundante (2-MU-1-
RJ), a biofácies ABP é representada pelas espécies Ammonia parkinsoniana, Bolivina spp. e 
Pararotalia cananeiaensis; biofácies QP inclui miliolídeos plataformais; biofácies PGH 
representada por P. cananeiaensis, Gavelinopsis praegeri e Hanzawaia nitidula; biofácies QL 
inclui miliolídeos lagunares; e biofácies HP representada por Haynesina germanica e P. 
cananeiaensis. No testemunho menos abundante (2-BG-1-RJ) ocorreram duas biofácies, as 
quais foram denominadas PGH’ e QP’ que possuem assembleias semelhantes e 
correlacionáveis a PGH e QP. A complexa dinâmica do estuário pode ser medida pela 
sucessão paleoambiental com base na alternância de biofácies nos dois testemunhos, que 
representa mudanças ambientais na área costeira associadas a oscilações marinhas. No 
testemunho mais abundante pode-se observar sucessão de ambiente de plataforma interna 
para estuário, depois para plataforma com maior influência marinha, e por fim, sistema lagunar 
no topo, podendo-se acompanhar o avanço e o recuo do nível do mar. No outro testemunho, 
observou-se a passagem do ambiente marinho para estuário através da alternância das duas 
biofácies QP’ e PGH’, respectivamente, sugerindo ambiente estuarino com forte influência 
fluvial na base e marinha do meio para o topo do intervalo. De maneira abrupta, houve a 
passagem para ambiente continental no topo do testemunho, pela ausência de foraminíferos 
bentônicos nas amostras. Correlacionando-se os resultados dos testemunhos percebe-se a 
complexidade da dinâmica estuarina influenciada pela oscilação do nível do mar em uma 
região de forte influência fluvial. 
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