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ave011elhado, e são inconsolidadas, coesas ou constituídas por
pequenas placas arredondadas. São ricas em matéria orgânica,
fOO11adaspor depósitos de cianoficeas e resultam da captação e
coalescência do sedimento, possuindo espessura média de 15
cm. Verificou-se também baixa taxa de oxigênio dissolvido tendo média de 4,05 mg/L, favorecendo o crescimento de espécies
microbiais. Aferiu-se pH médio de 8,41 e temperatura média da
água de 25,7° C. Nas esteiras foram identificadas 05 fOO11as:
lisa, laminada, em bolha, pustular e tufada. Quinze espécies de
cianoficeas de foram caracterizadas nestas esteiras: Aphanothece halophytica Hof et Frémy; Aphanothece saxicola Nãgeli;
Aphanothece stagnina (Spreng.) A. Braun; Aphanothece castagnei (Brébisson) Rabenhorst; Chroococcus minor Nãgeli;
Chroococcus turgidus Nãgeli; Calothrix crustacea Thuret; Brachytrichia quoyi (Agardh) Bomet et Flahault; Microcoleus chthonoplastes Thuret ex Gomont; Microcoleus vaginatus (Vaucher)
Gomont; Phormidium komarovii Anissimova Schizothrix friesii
(Agardh) Gomont; Oscillatoria terebriformis f amphigranulata (Agardh ex Gomont) Anagnostidis et Komárek; Leptolyngbya
komarovii (Anissimova) Anagnostidis et Komárek e Spirulina
subtitilíssima Kützing. As esteiras apresentam fOO11asalgais esféricas e filamentosas. Os tipos de talos de algumas espécies
dete011inamsua disposição no sedimento aparecendo então, formas distintas de esteiras microbianas. Esta composição microbiana das esteiras adquiriu especialização e adaptação, devido à
pressão do meio. Tais condições garantiram a sobrevivência das
cianoficeas neste ambiente inóspito com elevadas taxas de salinidade e alcalinidade.

A Lagoa Pemambuco é corpo aquático costeiro, situado à
leste da cidade de Araruama e a oeste da cidade de Cabo Frio,
no litoral nordeste do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Localiza-se entre as latitudes 22° 55'31" e 22° 52'02" S e as longitudes
42°20'21" e 42°17'26" W. Esta lagoa tem sua origem ligada às
subidas sucessivas, relativamente recentes, do nível do mar. Estes avanços foram responsáveis pelo aparecimento de duas séries de cordões litorâneos arenosos, de idades diferentes entre 5.000
e 7.000 anos, que ocasionaram o aparecimento e o fechamento
de um sistema de pequenas lagoas existentes na região, no qual
a Lagoa Pemambuco está inserida. Apresenta fOO11atoalongado, sendo constituída por pequenos bolsões separados por pontas e faz parte do sistema lagunar de Araruama. Possui largura
máxima de 0,75 km e 5,0 km de comprimento, e caracteriza-se
por bacia hidrográfica praticamente ausente. A salinidade é elevada devido à pequena extensão, pouca profundidade, mínimo
aporte de águas fluviais, baixa pluviosidade e alta incidência de
ventos Esta alta salinidade, cerca de 67,7 0/00'relaciona-se com a
evaporação maior que a precipitação e com a entrada de água na
lagoa, através de um canal na porção leste, com cerca de 300 m,
o qual comunica-se com Lagoa de Araruama, que também é hipersalina. Observou na região de inframaré a ocorrência de esteiras microbianas, na de entremarés estromatólitos estratiformes e na de supramaré estromatólitos individuais. O estudo se
baseou em coletas realizadas durante a maré baixa, no período
de outubro de 2000 até a presente data. No laboratório o material foi preservado em solução neutra de f0O1101a 4%. As esteiras
microbianas possuem variação de cor, do cinza até o marron-
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A área de confluência dos rios Negro e Solimões está inserida no Planalto Dissecado Rio Trombetas-Rio Negro, de idade
neopleistocênica.
Este planalto é sustentado por rochas cretáceo-terciárias da FOO11ação Alter do Chão, sobre as quais desenvolve-se extensa sedimentação fluvial quatemária, distribuída
predominantemente
ao longo das calhas dos rios, suas atuais
planicies de inundação e áreas lacustres.
Grande parte da sedimentação quatemária está confinada em
deprcssões tectônicas (prováveis grabens) fOO11adas devido à
inclinação regional dos blocos no lado sul do rio Negro. Uma
das maiores depressões, orientada segundo NW-SE, contém depósitos de terraços fluviais, fOO11adospela migração do Paraná
do Ariaú para nordeste. Os terraços mais antigos estão situados
em cotas mais altas, apresentam relevo de colinas e não são atingidos pelas enchentes atuais. Os terraços mais novos representam depósitos de barras-em-pontal
fOO11adospor acresção lateral e estão sujeitos à dinâmica atual dos rios. Movimentos neo-
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tectônicos são responsáveis pelo basculamento dos blocos e influenciaram a migração do Paraná e/ou geraram desnivelamentos topográficos que fOO11aramos terraços.
A existência de atividade neotectônica na região é também
evidenciada também pela inclinação de níveis de paleossolos da
FOO11açãoAlter do Chão e dos planos de estratificação dos depósitos quatemários, que prelimina011ente,indicam rebaixamento
dos blocos em direção ao Rio Negro. No Rio Manacapuru os
depósitos quatemários apresentam camadas inclinadas até 10°,
que indicam basculamento de blocos ao longo do rio, no rumo
nordeste. Em toda a extensão, os depósitos mostram-se seccionados por zonas de fraturas subverticais de direção NW, com
até 4 metros de espessura.
Prelimina011ente, as defo011ações verificadas estão sendo
relacionadas a um campo de esforços com compressão NW. Prováveis falhas reversas, de direção NW, em investigação, podem
sugerir a vigência de esforços compressivos de direção NE.

