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IntroduçãoIntrodução

Análise Paleontológica e Petrográfica das Esteiras Microbianas e
        Coquinas, da Lagoa Pitanguinha, Rio de Janeiro, Brasil 

Os objetos de estudo do presente trabalho são coquinas associadas a esteiras 
microbianas, coletadas na margem e em regiões submersas da Lagoa 
Pitanguinha, localizada no Estado do Rio de Janeiro, Brasil (Figura 1). A geologia 
regional é caracterizada por formações marinhas do Quaternário e rochas 
cristalinas pré-cambrianas. As análises microscópicas permitiram que um modelo 
da evolução da lagunar fosse estabelecido, porém o mesmo apresenta baixa 
resolução temporal e espacial, pois sua gênese foi relacionada a eventos de 
tempestades, que por sua vez são responsáveis pela mistura de sedimentos e 
conchas formados em tempos distintos.
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As amostras estudadas foram  adicionadas ao Acervo de Paleontologia do IG-
UNICAMP, baixos os números CP/6 27b, 28, 30, 33, 34, 41,1,2 e 3. Todas as 
lâminas foram confeccionadas com epoxy azul e analisadas junto aos microscópios 
petrográficos Zeiss e Leica. Na ultima fase do projeto as lâminas foram submetidas 
a análises por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).

Coquina Associada às Esteiras Microbianas 

Quartzos com extinção ondulante perfazem apenas 10% da lâmina. Os bioclastos 
apresentam até 2 cm, são compostos por bivalves da espécie Pitar e 
microgastrópodes, perfazem 40% da lâmina e são ligados por um cimento calcítico 
(Figura 2). O restante são poros representados pela coloração azul na figura 2. A 
coquina é clasto-suportada e o arranjo dos bioclastos é polimodal

Esteira Microbiana
Estima-se que 15% das lâminas observadas são compostas por frústulas de 
diatomáceas penadas e algas verdes, 20% por grãos de quartzo, 5% por grãos de 
feldspato potássico e 20% camadas de esteiras microbianas, sendo a percentual 
restante associado a porosidade. A maioria dos grãos que compõem as lâminas 
estão alterados pela ação das cianobactérias (Figura 2).

Análises por Microscopia de Varredura Eletrônica (MEV)
Na maioria dos casos, principalmente para as conchas, os índices percentuais de 
carbono, oxigênio e cálcio foram altos e constantes para os diferentes tiros. O 
magnésio foi encontrado apenas nos ostrocódes, variando suas taxas entre 10-
25%, a ausência de magnésio nas conchas e cimento remete a uma composição 
totalmente calcitica. As diatomáceas e algas verdes apresentaram alto teor de 
sílica, oxigênio, cálcio, carbonato, enxofre e estrôncio. A partir das imagens 
obtidas através do MEV também foi possível a identificação de foraminíferos 
(Figura 4).

Inicialmente o ambiente foi habitado por biválvios da espécie Pitar, ostracódes, 
foraminíferos e microgastrópodes. Com a morte destes organismos e posterior 
incorporação ao substrato, formou-se a coquina. Microorganismos começaram a  
depositar lâminas, formando as esteiras. Na etapa seguinte a sua formação, 
cianobactérias, diatomácea e microalgas  a colonizaram. As análises do MEV 
revelaram que o sulfato, seja de estrôncio ou zircônio, estão presentes em 
diferentes concentrações, ambos são produtos das reações das bactérias sulfo-
redutoras. A distribuição polimodal, desarticulação e fragmentação das conchas 
reflete a ação de correntes turbulentas, junto ao substrato (Kelling e Willians, 
1967) durante eventos de tempestade (Kidwell e Bosence, 1991). 
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Figura 1:mapa geológico  e localização da
região estudada. Modificado e

adaptado CPRM, 2004.

Figura 2: B - conchas de bivalves ligados por cimento calcítico; D - grãos de quartzo; A -  frústulas de diatomáceas penadas. Barra de 
escala 100μm;  B - microperfurações (microboring) causada por cianobactéria. Barra de escala 200μm; C - microgastrópode.

Figura 3: espectros composicionais 
e respectivos alvos; 

 A - conchas de bivalves, B – 
ostracódes; C - Diatomáceas.

Figura 5: a - colonização do substrato; b - exumação e  retrabalhamento; c - 
coquina sedimentada; d- formação das esteiras microbianas, e - coquina associada 
a esteira e cirrepedes

Figura 4: foraminíferos
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