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RESUMO

ABSTRACT

O estudo dos nanofósseis calcários que ocorrem nos
depósitos da margem continental brasileira teve início no
final da década de 1960, sendo exclusivamente conduzido
pela Petrobras. Em vez de apresentar um enfoque acadêmico, estas investigações objetivaram a formulação de um
arcabouço bioestratigráfico para aplicação em poços de petróleo. Como resultado inicial, surgiu o primeiro zoneamento para a margem continental brasileira, que contemplava
os depósitos formados entre o Aptiano e o Mioceno. Da
década de 1960 até os dias atuais, muitos trabalhos foram
desenvolvidos, quer detalhando aquele zoneamento, quer
aplicando a bioestratigrafia dos nanofósseis na resolução de
problemas estratigráficos. Apesar de todos os trabalhos e
pesquisas realizadas, pouca atenção foi dada ao Quaternário, uma vez que estes depósitos costumam ser desprovidos de interesse para a Geologia do Petróleo stricto sensu,
principalmente em grande parte da margem brasileira. Em
contrapartida, uns poucos artigos e algumas dissertações
e teses de Mestrado e de Doutorado, respectivamente,
foram realizados e/ou encontram-se em desenvolvimento
junto às universidades brasileiras. Por outro lado, em outras
regiões do mundo, os nanofósseis do Quaternário têm sido
intensamente investigados, tanto em termos de bioestratigrafia quanto em termos de paleoceanografia. Assim, percebe-se claramente que há uma lacuna entre o que se faz no
mundo e o que se tem feito no Brasil. Com o objetivo de
contribuir para o enriquecimento do estudo dos nanofósseis quaternários, concebeu-se o presente trabalho. Assim,
o mesmo encerra ilustrações e descrições taxonômicas de
muitas das espécies observadas nos estratos mais novos
das bacias marginais brasileiras. O presente artigo, além de
almejar retratar e divulgar a potencialidade dos nanofósseis
para o estudo do Quaternário marinho, é também um convite a alunos e professores universitários. Um convite para
que conheçam um pouco mais sobre o assunto e dediquemse ao estudo dessas verdadeiras jóias nanopaleontológicas.
Em termos de taxonomia, são apresentadas, descritas e
fotografadas 59 espécies pertencentes a 29 gêneros. São
também ilustrados vários exemplares apenas com identificação genérica, especialmente relacionados às famílias
Pontosphaeraceae, Rhabdosphaeraceae, Didemnidae e
Thoracosphaeraceae. Além disso, apresenta e discute os
principais eventos biológicos empregados no detalhamento
bioestratigráfico do Quaternário. As discussões, cujos argumentos foram obtidos na literatura mundial, referem-se
ao grau de diacronismo destes eventos em relação à estratigrafia isotópica do oxigênio (δ18O) e às reversões do
campo magnético terrestre (magnetoestratigrafia).
Palavras-Chave:
– quaternário
– nanofósseis calcários

The study of calcareous nanofossils occurring in the deposits on the Brazilian continental margin began in the late
1960s, undertaken solely by Petrobras. Instead of presenting
an academic outlook, the purpose of these investigations is
first to formulate a biostratigraphic framework to apply to oil
well samples. The initial result was the first zoning for the
Brazilian continental margin, which considered the deposits
formed between the Aptian and Miocene series. Since the
1960s to date, many papers have been written either with
details of that original zoning or applying nanofossil biostratigraphy to solve stratigraphic problems. Regardless of all
the papers and studies undertaken, little attention has been
paid to the Quaternary, since these deposits are normally
of no interest to petroleum geology stricto sensu, especially
in a large part of the Brazilian margin. On the other hand,
there are a few articles and some Master’s dissertations
and PhD theses that were written and/or are in progress in
Brazilian universities. On the other hand, elsewhere in the
world, Quaternary nanofossils have been thoroughly investigated in terms of biostratigraphy and paleoceanography. It
is, therefore, very clear that there is a gap between what is
being done elsewhere in the world and what has been done
in Brazil. In fact, this gap is not larger simply because of a
few researchers in Brazilian universities who are studying this
topic. The intention of this paper is to contribute toward a
richer study of Quaternary nanofossils. It, therefore, contains
illustrations and taxonomic descriptions of many species observed in the younger strata of the Brazilian margin basins.
This article not only aspires to portray and disseminate the
potential of nanofossils for the marine Quaternary study but
is also an invitation to students (under and post-graduates)
and university researchers - an invitation to learn a little more
about the subject and spend some time studying these real
gems of nanopaleontology. In taxonomic terms, 59 species
belonging to 29 genera are presented, described and photographed. Several examples with genus identif ication are
also illustrated, especially related to the Pontosphaeraceae,
Rhabdosphaeraceae, Didemnidae and Thoracosphaeraceae families. In addition to comments on topics relating to
university research on Quaternary deposits, this paper also
presents and discusses the main biological events employed
in biostratigraphic details of this section. The discussions,
whose arguments were obtained from world literature, refer
to the diacronic degree of those events in relation to the isotopic stratigraphy of oxygen (δ18O) and the reversals of the
onshore magnetic field (magnetostratigraphy).

Keywords:
– nanoplâncton calcário
– margem continental
brasileira

– quaternary
– calcareous nannofossil

– calcareous nannoplankton
– brazilian continental
margin

Nanofósseis Calcários do Quaternário da Margem Continental Brasileira – Rogério Loureiro Antunes

[ O SUBERATEMA QUATERNÁRIO
[ INTRODUÇÃO
O estudo dos nanofósseis calcários em depósitos das
bacias marginais brasileiras teve início no final da década
de 1960. Em vez de apresentar um enfoque acadêmico,
estas investigações primevas objetivaram, de imediato,
a formulação de um arcabouço bioestratigráfico para
aplicação em amostras de poços de petróleo perfurados
pela Petrobras. Como resultado inicial, Tröelsen e Quadros (1971) publicaram o primeiro zoneamento para a
margem continental brasileira, propondo biozonas para
caracterizar o intervalo Aptiano-Mioceno. Desta época
até os dias atuais, muitos trabalhos foram desenvolvidos, quer detalhando a pesquisa original de Tröelsen e
Quadros (op. cit.), quer aplicando a bioestratigrafia dos
nanofósseis na resolução de problemas estratigráficos.
Antunes (1997) apresenta uma síntese de vários trabalhos desenvolvidos em que, de uma forma ou de outra,
os nanofósseis foram abordados.
Embora muitos trabalhos tenham sido desenvolvidos
nas bacias brasileiras, pouca atenção foi dada ao Quaternário, uma vez que estes depósitos costumam ser
desprovidos de interesse para a Geologia do Petróleo
stricto sensu. Exceções a esta regra são uns poucos artigos
e algumas dissertações e teses em nível de mestrado e
de doutorado, respectivamente (Antunes, 1994; Toledo,
1995; Toledo et al. 1999, 2002, 2004, 2005, 2006; Wanderley e McManus, 2002a, 2002b; Wanderley et al. 2002,
2005a, 2005b; entre outros).
Por outro lado, em outras partes do mundo, os nanofósseis do Quaternário têm sido intensamente investigados, tanto em termos de bioestratigrafi a quanto em
termos de paleoceanografi a. Assim, percebe-se claramente que há uma lacuna entre o que se faz no mundo
e o que se tem feito no Brasil. Na realidade, esta lacuna
só não é maior por conta de poucos pesquisadores das
universidades brasileiras que se dedicam a este tema.
Com o objetivo de contribuir para o enriquecimento
do estudo dos nanofósseis quaternários no Brasil, concebeu-se o presente trabalho. Assim, o mesmo encerra
ilustrações e descrições taxonômicas de muitas das espécies observadas nos estratos mais novos das bacias
marginais brasileiras. Além disso, discute também o grau
de diacronismo dos principais bioeventos empregados
mundialmente na bioestratigrafi a do Quaternário.
O artigo que se segue é, na realidade, um convite
a alunos (graduandos e pós-graduandos) e professores
(pesquisadores) universitários. Um convite para que conheçam um pouco mais sobre o assunto e dediquem-se
ao estudo dessas verdadeiras jóias nanopaleontológicas.
Valendo-se, nesta oportunidade, da máxima difundida
entre alguns nanoplanctonistas da Petrobras, “o estudo
dos nanofósseis calcários é fácil, é barato e enseja muitas
pesquisas, pois há muito que ser feito”.

Os termos que designam as unidades cronoestratigráficas não foram propostos de maneira ordenada. Ao
contrário, foram surgindo na literatura na medida em que
os naturalistas dos séculos XVIII e XIX, principalmente,
descreviam e investigavam determinadas sucessões litológicas. Com o avançar das pesquisas paleontológicas e a
constatação do princípio da sucessão biológica, determinados eventos desta natureza foram associados àquelas
sucessões litológicas, o que suscitou o reconhecimento
de suas idades relativas e a elaboração da primeira coluna
cronoestratigráfica padrão (ordenação em tempo relativo), por Charles Lyell (1797-1875). Muito tempo depois,
com o advento da magnetoestratigrafi a, alguns limites
de unidades de polaridade magnética também passaram
a auxiliar o posicionamento dos limites das unidades
cronoestratigráficas já consagradas. Assim, por exemplo,
de acordo com a conceituação mais atual (Gradstein et
al. 2004), a base do sistema Neogeno (Andar Aquitaniano, em sua localidade tipo, na região de Village Carrosio,
norte de Gênova, Itália) situa-se nas imediações da base
da unidade magnetoestratigráfi ca C6Cn.2n, próximo à
ocorrência mais inferior (primeira ocorrência estratigráfica, surgimento) do foraminífero planctônico Paragloborotalia kugleri e, também, próximo à extinção do nanofóssil
Dictyococcites bisectus (base da zona NN1 de Martini, 1971
– a relação completa de todos os taxa mencionados neste
trabalho encontra-se no Anexo I).
De modo geral, na escolha de uma seção que contenha o limite entre duas unidades cronoestratigráficas, as
informações bio- e magnetoestratigráfi cas são levadas
em consideração. Deste modo, tenta-se sempre associar
tais limites a eventos desta natureza, os quais geralmente
possuem bom isocronismo e extensão global ou quase
global. Procedimentos como estes são de fundamental
importância, uma vez que é a partir da integração entre
a bioestratigrafi a, a magnetoestratigrafi a e, às vezes, a
outras informações estratigráficas (e.g. análises químicas)
que intervalos cronoestratigráfi cos coevos podem ser
precisamente identificados em outras regiões do mundo,
situados fora da área de definição.
O termo Quaternário, ensejando alguma conotação
geológica, parece ter sido originalmente proposto por
Giovanni Arduino (1714-1795) (Pillans e Naish, 2004).
Este estudioso, que era professor de Mineralogia e de
Metalurgia em Veneza, ensinava que a Terra era composta por quatro espécies de montanhas de composições
diferentes (quatro ordens de estratos, respectivamente,
Primário, Secundário, Terciário e Quaternário). Posteriormente, o naturalista francês Jules Desnoyers, em
1829, valeu-se novamente do termo Quaternário para
designar o “conjunto de depósitos marinhos mais recentes do que os terrenos terciários da bacia do Sena,
e constituindo uma formação geológica distinta” (apud
Grouff, 1976). Pouco tempo depois, em 1833, H. Reboul
oficializou o termo, referindo-o, desta vez, aos depósitos
que continham restos de animais e de vegetais atualmente viventes. A proposição do termo Quaternário viria a
completar a escala do tempo geológico vigente àquela
época: os períodos Primário, Secundário e Terciário.
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Mais tarde, os dois primeiros termos consubstanciaram
a proposição das eras Paleozóica e Mesozóica; os dois
últimos, da Cenozóica.
Em 1833, Charles Lyell usou o termo Recente para
se referir ao conjunto de rochas pós-terciárias (Pillans
e Naish, 2004). Segundo Fairbridge (1968, apud Suguio,
1999), Lyell deveria desconhecer as proposições de Desnoyers e Reboul. Em 1839, Lyell cunhou os termos Pleistoceno e Holoceno a partir de critérios exclusivamente
paleontológicos (Suguio, op. cit.). De acordo com a conceituação de então, os depósitos pleistocênicos seriam
aqueles que contivessem fósseis de moluscos com mais
de 70% correspondentes às espécies viventes, um percentual diferente daquele que caracterizava o Plioceno (50%),
termo também proposto por Lyell; já naqueles depósitos
do Holoceno, todos os restos orgânicos de moluscos observados teriam representantes viventes. Com o arranjo
e hierarquização estratigráfica destes termos, o Quaternário passou a ter status de Sistema (Período), enquanto
Pleistoceno e Holoceno receberam o status de Série (Época). Em 1885, durante o 3º Congresso Internacional de
Geologia, o Holoceno passou a ser considerado sinônimo
de Recente (Harland et al. 1982; Suguio, op. cit.).
Embora os termos relacionados ao tempo correspondente à história mais nova da Terra tenham permanecido
os mesmos, a conceituação de cada um deles, a definição
de seus limites e a proposição de uma localidade tipo (para
estes limites) variaram durante os anos de pesquisa. A partir
da conceituação original de Charles Lyell, algumas outras
foram apresentadas e discutidas em fóruns internacionais.
A figura 1 procura ilustrar sinteticamente as mudanças
conceituais (tanto em termos de hierarquia de unidade estratigráfica quanto em termos de amplitude geocronológica)
que têm sido propostas para o Quaternário.
A questão do limite Plioceno-Pleistoceno vem sendo
debatida, pelo menos, desde o XVIII Congresso Internacional de Geologia (Londres, 1948, apud Aguirre e Pasini,
1985). De acordo com Suguio (1999), em meados do século XIX, foram descobertos alguns restos de mamíferos
extintos numa região da Itália denominada Villafranchia,
situada nas cabeceiras do rio Pó. Entre 1907 e 1911, esta
associação fóssil, denominada Fauna Vilafranqueana (que
continha restos de elefantes, vacas e cavalos), foi proposta como indicativa do início do Quaternário por E. Haug
(apud Suguio, 1999). Porém, esta definição implicava desprezar totalmente os conhecimentos provenientes dos
estudos dos depósitos marinhos. Além disso, a Fauna
Vilafranqueana continha também fósseis de mamíferos
típicos do Terciário, o que, em determinados casos, não
permitiu distinguir com precisão os depósitos pleistocênicos daqueles de outras séries mais antigas da parte mais
superior do Terciário. De acordo com Aguirre e Pasini
(1985), a proposição da Fauna Vilafranqueana, como limite
Plioceno-Pleistoceno, foi definitivamente rejeitada numa
conferência entre especialistas realizada em 1979, na Índia. Além disso, nesta conferência foi enfatizado que o
limite Plioceno-Pleistoceno deveria ter como seção-tipo
alguma sucessão litológica marinha situada na região sul
da Itália, uma vez que já era sabido que naquela região
havia várias exposições rochosas que poderiam defi nir
melhor o referido limite.
8

Suguio (1999) comenta também que alguns autores
propuseram como evento biológico indicador da base do
Quaternário o surgimento dos hominídeos. Entretanto,
esta definição não foi devidamente respaldada pela comunidade geológica, em função da raridade de seus achados.
Além disso, após esta proposição, fósseis de hominídeos
foram encontrados em depósitos cuja idade absoluta se
encontrava totalmente fora da ordem de grandeza daquela referida para o Quaternário.
Atualmente, segundo Gradstein et al. (2004), a comunidade geológica mundial referencia o trabalho de
Aguirre e Pasini (1985) como aquele que define o limite
Plioceno-Pleistoceno. Este trabalho aponta como seção-tipo do limite a seção de Vrica, uma exposição de
rochas situada a 4 km ao sul de Cratone, na península
Marchesato localizada na Calábria, Itália. Esta exposição
consiste de depósitos sedimentares marinhos formados
em ambiente batial com numerosas intercalações de
camadas (fácies) sapropélicas, designadas pelas letras
a até t. Aguirre e Pasini (op. cit.) posicionaram o limite
Plioceno-Pleistoceno na base da camada e que, em termos magnetoestratigráficos, localiza-se imediatamente
acima da magnetozona C2n (término do evento paleomagnético Olduvai). Por ser constituída de depósitos
francamente marinhos, vários eventos biológicos planctônicos, de valor para cronocorrelações, são observados
nas cercanias do limite. No que se relaciona aos nanofósseis calcários (fig. 1), tem-se a última ocorrência das
espécies Discoaster brouweri e D. triradiatus (ambas no
mesmo nível estratigráfico e abaixo do limite), a extinção
de Calcidiscus macintyrei (acima do limite) e o surgimento
de Gephyrocapsa oceanica e de G. caribbeanica (ambas no
mesmo nível estratigráfico e acima do limite). Aguirre
e Pasini (op. cit.) enfatizam que a seção de Vrica já havia sido indicada como uma seção-tipo potencial, pelo
menos, desde 1975.
O limite Pleistoceno-Holoceno é bastante recente
em termos geológicos e poucos eventos biológicos de
grande extensão podem auxiliar em sua identifi cação.
Atualmente, tenta-se relacionar este limite às mudanças
climáticas ocorridas na Terra durante seu passado mais
recente, sendo, portanto, objeto para a climatoestratigrafi a. Deste modo, há o consenso de que o Holoceno seria
formado por sedimentos depositados após o término da
última glaciação, que marcaria o fim do Pleistoceno. Vale
lembrar que esta conceituação é substancialmente diferente daquela proposta originalmente por Charles Lyell, a
partir do estudo de moluscos. De acordo com Gradstein
et al. (2004), ainda não há uma seção-tipo definida para
o limite Pleistoceno-Holoceno.
Como ilustra a f igura 1, Gradstein et al. (20 04)
propuseram a exclusão da carta estratigráfica internacional dos termos Terciário e Quaternário, considerados anteriormente por alguns autores como suberas
da Era Cenozóica. Estes termos seriam substituídos
definitivamente por aqueles denomidados de Paleogeno e Neogeno. Este último, por sua vez, teria sua
amplitude modificada e, além de englobar as épocas
Mioceno e Plioceno, abrangeria, outrossim, as épocas
Pleistoceno e Holoceno, ambas tradicionalmente associadas ao Quaternário.

Piacenziano

Piacenziano

Neo

Eo

Piacenziano

Zancleano

Extinção

Surgimento

[ Figure 1 – Development of concepts relative to
stratigraphic hierarchy and extent of quaternary.
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[ Figura 1 – Evolução dos conceitos relativos
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amplitude do Quaternário.
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A proposição de Gradstein et al. (2004) contrariou
vários argumentos e interesses erigidos por aqueles cientistas que se dedicam ao estudo das camadas mais novas
da Terra. Pillans e Naish (2004) comentam alguns dos
argumentos dos “quaternaristas” e advogam que o Quaternário deveria continuar compondo a carta estratigráfica internacional como um Subsistema (Subperíodo) do
Neogeno (fig. 1). No entender de Pillans e Naish (op. cit.),
o limite inferior do Quaternário deveria ser coincidente com o limite dos andares Piacenziano/Gelasiano (em
torno de 2,6 milhões de anos – Ma), ambos pertencentes
ao Plioceno. Ainda segundo esses autores, esta proposta
se justifi caria porque é no Quaternário que se tem os
melhores registros das variações climáticas da Terra e é
também no Quaternário que se encontra o surgimento
e desenvolvimento do gênero Homo.
Após as argumentações de Pillans e Naish (2004), a
questão foi levada a debate e votação na Comissão Internacional de Estratigrafi a (International Commission on
Stratigraphy – ICS) (Gradstein, 2005). De acordo com a
referida Comissão, o Quaternário obteve o status de
Subera (Suberatema), sendo integrado pelas Épocas (Séries) Pleistoceno e Holoceno. Além disso, seu início passou
a ser coincidente com o início da Idade (Andar) Gelasiano,
que integra a parte terminal do Plioceno (fig. 1). É interessante observar que esta nova decisão vai, mais ou menos,
ao encontro da proposta de Pillans e Naish (op. cit.).
De acordo com a nova proposta (Gradstein, 2005),
este problema conceitual pode não estar definitivamente
resolvido. Como pode ser observado na figura 1, o limite
Terciário-Quaternário situa-se no interior da Época Plioceno, no limite entre as idades Piacenziano e Gelasiano.
Do mesmo modo, o limite Terciário-Quaternário situa-se
no interior do Período Neogeno. Em termos conceituais,
esta é uma situação nova e parece não estar contemplada
pelo Código Norte-Americano de Nomenclatura Estratigráfica (NASC, 2005).
O Andar Gelasiano é relativamente recente na literatura geológica e foi proposto a partir dos estudos de Rio
et al. (1991, 1994 e 1998). Rio et al. (1991) reconheceram
que o Andar Piacenziano não registrava os depósitos referentes à porção mais tardia do Plioceno como sustentado,
até então, por outros pesquisadores que se dedicavam à
mensuração e registro do tempo geológico (e.g. Harland
et al. 1982 e 1989). Ao contrário, Rio et al. (1991), por
meio de estudo integrado entre a bioestratigrafi a (foraminíferos e nanofósseis calcários) e a magnetoestratigrafi a, provaram que o Piacenziano representava a porção
intermediária do Plioceno, cabendo, assim, uma divisão
tripartite, já que a base desta Série é referenciada pelo
Andar Zancleano. Com base nestas conclusões, Rio et al.
(1994) propuseram o Andar Gelasiano, cuja seção-tipo
do limite (Piacenziano-Gelasiano) localiza-se na vertente
sudoeste do Monte San Nicola, situado a cerca de 10 km a
Norte-Noroeste da cidade de Gela (Itália). Os depósitos
que guardam este limite foram formados em ambiente
de talude (500-1 000 m de lâmina d’água) e constituemse em intercalações rítmicas de margas e calcilutitos
(Fm. Trubi) que gradam seção acima para margas sílticas
(Fm. Monte Narbone). Esta última é caracterizada por
camadas laminadas de sapropel castanho e por níveis
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não laminados magnesíferos também castanhos. O limite
Piacenziano-Gelasiano foi posicionado em uma camada
sapropélica denominada MPRS250, situada a 62 m acima
da base do Monte San Nicola. Posteriormente, Rio et al.
(1998) ratificaram o referido limite.
Em termos de estratigrafia isotópica (δ18 O), a base
do Gelasiano corresponde ao estágio isotópico 103,
imediatamente acima do limite entre as magnetozonas
C2An e C2r (eventos magnéticos Gauss e Matuyama,
respectivamente). Com relação aos nanofósseis calcários, o limite situa-se abaixo da última ocorrência
estratigráfica (extinção) de Discoaster pentaradiatus e D.
surculus e acima do nível de extinção de D. tamalis, como
ilustrado na figura 1.
Com o advento das datações radiométricas, importantes informações de idades absolutas foram constatadas com relação aos limites das várias unidades
cronoestratigráficas, incluindo-se também o Quaternário. Deste modo, acredita-se atualmente que a sua
duração seja da ordem de 2,6 Ma (início do Gelasiano).
Rio et al. (1994) atribuíram a idade absoluta de 2,588
Ma para a base do Gelasiano. Com relação ao Pleistoceno, Harland et al. (1982) posicionam o seu início em
2 Ma; para Gradstein et al. (2004) seria um pouco mais
recente, localizado a 1,806 Ma (fig. 1).
Durante a deposição dos sedimentos quaternários,
verificam-se algumas reversões do campo magnético
terrestre que deram origem a importantes unidades
magnetoestratigráfi cas e a alguns eventos paleomagnéticos conhecidos como Matuyama, Olduvai, Jamarillo e
Brunhes (fig. 1). Além disso, a história da Terra durante
o Período Quaternário é intensamente marcada, entre
outros aspectos, por épocas interglaciais e por épocas
glaciais, cujos depósitos resultantes (till, morenas, etc.)
são reconhecidos em muitos locais dos continentes europeu e norte-americano. Em regiões marinhas profundas,
depósitos glaciais e interglaciais também são identificados,
sobretudo a partir do estudo das associações micropaleontológicas e da variação isotópica do oxigênio (δ18 O),
registrada na fração carbonática dos sedimentos fi nos
(geralmente restos de foraminíferos e de nanofósseis
calcários). Estes estudos geoquímicos, por sua vez, indicam uma alternância climática (clima frio/clima quente)
muito mais freqüente do que os estudos estratigráficos
clássicos realizados nos depósitos continentais.
Pesquisas envolvendo as variações isotópicas do oxigênio em carbonato de cálcio (CaCO3) e a sua relação
com a temperatura não são novas e tiveram início com
Urey (1947, apud Wright, 2000). Posteriormente, Emiliani
(1955, apud Wright, op. cit.) realizou estudos sistemáticos
da variação do δ18 O em carapaças de foraminíferos planctônicos retirados de testemunhos colhidos nas regiões
distais do mar do Caribe. Nestas pesquisas, reconheceu
a variação cíclica na composição isotópica ao longo da
seção, concluindo, assim, que esta variação estaria relacionada a ciclos glaciais e interglaciais. Desde então,
muitas investigações desta natureza foram empreendidas buscando-se detalhar e conhecer, cada vez mais, as
variações do δ18 O ao longo do tempo geológico, principalmente para a porção mais superior do Terciário e em
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toda a extensão do Quaternário (estratigrafi a isotópica).
Atualmente, reconhecem-se vários estágios climáticos
que são prontamente evidenciados nas curvas que expressam as variações isotópicas do oxigênio ao longo
das seções pesquisadas. Estas curvas geralmente encontram-se ajustadas com as variações paleomagnéticas e
calibradas em função dos ciclos orbitais de Milankovitch.
Lisiecki e Raymo (2005) apresentam uma curva bastante
detalhada para os últimos 5 Ma. Para o Quaternário, de
acordo com sua nova conceituação, são formalmente reconhecidos 103 estágios isotópicos (início do Gelasiano).
A partir do Pleistoceno, são reconhecidos 63 estágios
isotópicos (fig. 1).
Os estágios isotópicos do Quaternário, aliados a
outras informações (micropaleontologia, magnetoestratigrafi a, etc.), são elementos fundamentais que, de modo
integrado, auxiliam a compor e a reconhecer a sua cronoestratigrafi a e geocronologia. Deste modo, de acordo
com a conceituação atual, todas as glaciações quaternárias
ocorreram durante o Gelasiano e o Pleistoceno, cujas
amplitudes em tempo são bem maiores do que a do Holoceno. Como foi dito acima, esta última época corresponderia à fase interglacial mais recente da história da
Terra e teria iniciado há cerca de 11 500 anos.

[ OS NANOFÓSSEIS CALCÁRIOS

quando observadas nas associações nanofossilíferas são
também registradas e descritas. A este propósito, Varol
e Houghton (1996) apresentam uma revisão e classificação sistemática dos Didemnidae.
Os cocólitos são formados por uma complexa trama
de cristais imbricados (elementos calcíticos) que podem
apresentar vários hábitos cristalográficos (romboédrico,
prismático, etc.). No que se refere ao arranjo cristalino
destes elementos, os cocólitos são divididos em dois
grandes grupos: os heterococólitos e os holococólitos.
Os primeiros relacionam-se àqueles cocólitos formados
por unidades de cristais de forma e tamanho variados;
os segundos são formados por cristais muito pequenos
(< 0,1 μm), todos com forma e tamanho semelhantes.
De acordo com informações apresentadas, pode-se
visualizar que os nanofósseis calcários são integrados por
quatro grandes grupos morfológicos: os heterococólitos,
os holococólitos, os nanolitos e aqueles nanofósseis que
têm relação com organismos maiores. Há também os Incertae sedis que de um modo ou de outro se enquadram
em algum desses quatro grandes grupos.

[ SURGIMENTO E EVOLUÇÃO
DA NANOFLORA QUATERNÁRIA

De acordo com a defi nição stricto sensu, não fazem
parte deste conjunto as formas juvenis ou fragmentos
de fósseis com dimensões adultas maiores do que aquela (e.g. foraminíferos). A adjetivação “calcário” auxilia a
delimitar um pouco mais o objeto de estudo, eliminando,
outrossim, organismos ou partes de organismos com
outras composições químicas, como as diatomáceas de
dimensões reduzidas e os silicofl agelados. Mais detalhes
com relação à natureza dos nanofósseis, os organismos
que lhes dão origem e vários outros aspectos podem
ser vistos em Hay (1977), Tappan (1980), Perch-Nielsen
(1985), Antunes (1997) e Bown e Young (1998).

A sucessão de eventos biológicos ao longo do tempo
e as conseqüentes modificações da paleobiota encontramse intimamente relacionadas às transformações físicas e
químicas que ocorreram na Terra, desde a sua origem
até o seu estado atual. Portanto, tectonismo (tectônica
de placas), fases de vulcanismo intenso (emissão de gases
para a atmosfera – efeito estufa), quedas de meteoritos,
diferentes graus de insolação (ciclos de Milankovitch), variações na circulação das águas marinhas (transportando
e distribuindo calor por toda a Terra), entre outros, são
fatores importantes que interferiram nas transformações
e modificações da vida no planeta. Na verdade, de um
ou de outro modo, alguns dos fatores mencionados encontram-se interligados e, muitas vezes, uns decorrem
dos outros. Por exemplo: muitas das variações no padrão
de circulação das águas marinhas, no passado geológico
(paleocorrentes oceânicas), ocorreram em função da
movimentação das massas continentais, ditada pela tectônica de placas.

A grande maioria dos nanofósseis tem contorno
circular a elipsoidal (os cocólitos) e está relacionada
à desagregação do envoltório externo (cocosfera) de
certas algas Haptophyta, pertencentes à classe Coccolithophorales. Não obstante, nesta fração fina (< 63
μm) do registro sedimentar também é observado um
número significativo de outras formas fósseis (estrelas,
rosetas, ferraduras, ogivas, etc. – os nanolitos), cujas
afinidades biológicas são mais incertas do que a dos
típicos cocólitos. A despeito desta falta de afinidades
(morfológicas), presume-se que estes nanolitos também
sejam de origem algácea. Por uma questão de definição
(Bown e Young, 1998), espículas de ascídias (Didemnidae) e pequenas calcisferas (Thoracosphaeraceae) não
deveriam integrar o grupo dos nanofósseis. Todavia,

De modo geral, a evolução observada nas associações planctônicas marinhas, sua modifi cação ao longo
do tempo geológico, é decorrente das transformações
ocorridas em seu habitat natural: os oceanos. Deste
modo, as variações dos parâmetros que caracterizam as
massas d’água, tais como temperatura, disponibilidade de
nutrientes, variações de salinidade, etc., induzem a mudança do plâncton, causando extinções e surgimentos de
organismos, modificações morfológicas intra-específicas e
predominância de determinadas espécies, de acordo com
as condições ambientais reinantes. Com as modificações
observadas nas associações nanofl orísticas não poderia
ser diferente. Bown et al. (1992, 2004), em trabalhos relativos à evolução do paleonanoplâncton, defendem que
durante o Cenozóico as variações climáticas, expandindo

O termo nanofóssil, como definido na literatura
(Bown e Young, 1998), refere-se ao grupo de fósseis com
tamanho menor do que 63 μm. Em face de suas diminutas
dimensões são estudados com o auxílio do microscópio
óptico com luz polarizada (MO) ou do microscópio eletrônico de varredura (MEV).
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ou retraindo as calotas polares, seriam os principais fatores que controlariam a expansão e a retração desses
organismos, em termos de especiação e de extinção, respectivamente. Assim, em épocas de ascensão da temperatura global, como aquelas da transição Paleoceno/Eoceno
e do Mioceno, as associações seriam mais diversificadas.
Em contrapartida, durante épocas mais frias, como o Oligoceno e o plio-quaternário, seriam menos diversificadas,
em função de numerosas extinções.
Na evolução dos nanofósseis, também se verifi cam
algumas tendências de variação de suas dimensões com
o passar da Era Cenozóica. No início desta Era, após a
extinção em massa que caracteriza o limite Mesozóico/
Cenozóico, os primeiros nanofósseis tipicamente terciários apresentam dimensões relativamente pequenas,
como, por exemplo, aqueles do gênero Prinsius, comuns
em depósitos do Paleoceno. Do mesmo modo, os primeiros exemplares de Cruciplacolithus (C. primus) e de
Neobiscutum, da base do Paleoceno, têm dimensões muito
reduzidas, em torno de 3 μm de comprimento. Ao término desta época e se estendendo até o início do Oligoceno,
muitas espécies apresentam dimensões relativamente
maiores, embora uma massa de cocólitos minúsculos
também integre os seus depósitos. Durante o Oligoceno
e o Mioceno, com algumas exceções, as associações nanoplanctônicas (especialmente os Prinsiaceae) mostram
a tendência de redução de tamanho dos seus exemplares, o mesmo sendo observado por todo o Plioceno e
Pleistoceno. Atualmente (Holoceno), a grande maioria
do nanoplâncton exibe dimensões bastante reduzidas
(grande maioria dos cocólitos tem dimensões inferiores
a 4 μm). Esta evolução, em termos de dimensões, é especialmente verdadeira para a maioria dos exemplares da
família Prinsiaceae. Poucos taxa contrariam as diminutas
dimensões dos nanofósseis quaternários. Como exemplos poderiam ser citadas algumas espécies dos gêneros
Coccolithus, Discoaster, Helicosphaera, Scyphosphaera e
Ceratolithus, pertencentes a outras famílias.
De especial interesse no Neogeno, revestem-se as
famílias Discoasteraceae e Prinsiaceae, de acordo com
o arranjo taxonômico de Perch-Nielsen (1985). Este
interesse encontra-se relacionado à abundância com
que seus exemplares são observados nos depósitos
sedimentares. Sem dúvida, grande parte do conteúdo
nanoplanctônico (em termos de abundância) registrado
em seções neogênicas, incluindo-se também aquelas do
Gelasiano-Holoceno, pertencem a gêneros que integram
essas famílias. Há também a família Ceratolithaceae,
surgida durante o Neomioceno e que se caracteriza por
uma rápida diversificação. Embora seus exemplares não
sejam tão abundantes quanto aqueles das duas famílias
citadas, alguns dos eventos de seus taxa (surgimento de
espécies) são empregados como data bioestratigráficos
pré-quaternários.
A família Discoasteraceae é composta pelos gêneros
Catinaster e Discoaster, sendo que este último possui mais
de uma centena de espécies descritas, com amplitudes
cronoestratigráfi cas bastante variadas. Assim, durante
todo o Terciário, muitas espécies sucederam-se no registro nanopaleontológico. A evolução do gênero Discoaster,
durante o Neogeno, é relativamente simples (fig. 2). De
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modo geral, poucas espécies de Discoaster são registradas
durante o Eomioceno e boa parte do Mesomioceno. Ao
fi m deste tempo, todavia, o gênero apresenta uma diversificação bastante acentuada, verificando-se o surgimento
de muitas espécies, algumas com dimensões avantajadas
(e.g. às vezes com mais de 20 μm de tamanho – D. calcaris,
D. neorectus). Como resultado, durante o Neomioceno,
predominam na associação uma infinidade destes nanolitos. Ainda durante o Mesomioceno tem-se também o
surgimento de Catinaster com suas poucas espécies, todas características da porção terminal do Mesomioceno
e porção inicial do Neomioceno. Na verdade, Catinaster
parece descender de alguma espécie de Discoaster com
seis raios, característica do Mesomioceno, como advogam
Peleo-Alampay et al. (1998) e Raffi et al. (1998). Em direção ao Plioceno e ao início do Quaternário, os Discoasteraceae entram em processo de extinção e gradativamente
deixam de ter importância (grande expressão em termos
de abundância e de diversidade) nas associações nanoplanctônicas. Para diagnosticar este intervalo de tempo,
eventos de extinção de algumas espécies são empregados
em determinações bioestratigráficas e compõem parte
dos data empregados em arcabouços bioestratigráficos
de muitas regiões do mundo (e.g. Discoaster tamalis, D.
surculus, D. pentaradiatus, D. brouweri e D. triradiatus).
A família Prinsiaceae congrega, entre outros, os gêneros Cyclicargolithus, Dictyococcites, Emiliania, Gephyrocapsa,
Pseudoemiliania e Reticulofenestra, cujas espécies, dependendo da idade da seção, apresentam muita importância
na associação fóssil, em termos de abundância. Nas associações do Eomioceno e se estendendo até o Mesomioceno há o predomínio de Cyclicargolithus floridanus e de
algumas espécies de Reticulofenestra (R. daviesii, R. haqii, R.
lockeri, R. minuta, R. pseudoumbilica etc.), conforme ilustra a figura 2. Reticulofenestra haqii e R. minuta integram
o plexo de pequenos reticulofenestrídeos. Ao término
do Mesomioceno, verifica-se a extinção de C. floridanus
e a associação passa a ser dominada, já no Neomioceno, por espécies de Reticulofenestra (R. pseudoumbilica,
R. haqii, R. rotaria e R. minuta). No Eo-Plioceno, tem-se
a extinção de R. pseudoumbilica, com o concomitante
surgimento de Pseudoemiliania, que passa a ter relativa
representatividade nas comunidades neo-pliocênicas e
pleistocênicas (fig. 2). Por esta última época, o gênero
Gephyrocapsa também se torna bastante expressivo em
termos de abundância, formando um plexo e passando
a predominar, em termos absolutos, nas associações
fósseis. Entretanto, a origem de Gephyrocapsa é mais antiga, sendo verificada no Mesomioceno (fig. 2). Bollmann
(1997), citando outros autores, sugere que Gephyrocapsa
teria origem a partir de R. minuta.
Reticulofenestra minuta, R. minutula e R. asanoi integram
o plexo de reticulofenestrídeos para o Quaternário, sendo que R. asanoi é exclusiva do Pleistoceno. Um pouco
mais tarde, mais próximo ao término desta Época, temse a extinção de Pseudoemiliania seguida, após um curto
intervalo de tempo, pelo surgimento de Emiliania, um
gênero monoespecífico constituído por E. huxleyi e originado de Gephyrocapsa (Bollmann, 1997), conforme ilustra
a figura 2. Assim, em termos de Prinsiaceae, a nanofl ora
quaternária (pós-gelasiana) é constituída, sobretudo, por
exemplares de Pseudoemiliania, Reticulofenestra, vários
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[ Figura 2 – Principais componentes da nanoflora quaternária e
sua relação filogenética com entidades taxonômicas mais antigas.
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tipos morfológicos de Gephyrocapsa e Emiliania huxleyi.
Esta última espécie, durante o Pleistoceno terminal e por
todo o Holoceno, passa a ter predomínio absoluto nas
associações nanoplanctônicas distais (fig. 2).
Comentar sobre as variações do nanoplâncton quaternário significa comentar principalmente sobre as variações dos gêneros Gephyrocapsa e Emiliania verificadas ao
longo dos depósitos. Embora as associações nanoplanctônicas apresentem outros taxa, sem dúvida as representantes daqueles gêneros têm predominância absoluta nas
pilhas sedimentares quaternárias, especialmente aquelas
do Pleistoceno-Holoceno (fig. 2). Como dito, os vários
tipos morfológicos de Gephyrocapsa predominam por
quase todo o Pleistoceno, enquanto E. huxleyi passa a ter
predominância apenas na porção superior do Pleistoceno
e por todo o Holoceno. De acordo com Hine e Weaver
(1998), é possível reconhecer, principalmente no oceano
Atlântico Norte, seis acmes de espécies de Gephyrocapsa,
pelo menos, a partir do “meso” Pleistoceno, onde em
cada acme predomina um determinado tipo morfológico.
Na porção mais superior do Pleistoceno, e se estendendo por todo o Holoceno, tem-se o acme de E. huxleyi.
É interessante observar que a mudança na composição
específica destes acmes independe da mudança da condição climática, uma vez que estas concentrações não são
“composicionalmente” afetadas pelos intervalos glaciais
e interglaciais evidenciados pelos estudos isotópicos do
oxigênio (Hine e Weaver, op. cit.).
Além dos representantes dos Discoasteraceae e dos
Prinsiaceae, exemplares de outras famílias também são
observados nos estratos quaternários. Dentre elas podem ser citadas Coccolithaceae (Calcidiscus, Coccolithus e
Umbilicosphaera), Ceratolithaceae (citada acima – Ceratolithus), Helicosphaeraceae (Helicosphaera), Pontosphaeraceae (Pontosphaera e Scyphosphaera) e Rhabdosphaeraceae
(Rhabdosphaera e Discosphaera), além de outras famílias
de expressão bem menor (fig. 2). Muitas espécies destas
famílias surgiram no intrervalo Mioceno-Plioceno e extinguiram-se no Pleistoceno ou se encontram pululando
no nanoplâncton atual. O gênero Florisphaera, Incertae
sedis, segundo Young e Bown (1997), eventualmente (em
ambientes distais e mais profundos) apresenta um percentual relativamente expressivo nas associações nanoplanctônicas. Segundo Young (1998), Florisphaera surgiu
no Mesomioceno.
Ocasionalmente, alguns dos taxa acima mencionados
apresentam maior ou menor freqüência nos depósitos,
podendo este parâmetro refl etir as condições climáticas reinantes durante a sedimentação (épocas glaciais
e interglaciais). Neste cenário, destacam-se as espécies
Coccolithus pelagicus, Rhabdosphaera claviger, Calcidiscus
leptoporus, Helicosphaera carteri, H. hyalina e H. wallichii.
Para alguns autores, as três espécies de Helicosphaera, C.
leptoporus e R. claviger teriam maior representatividade
durante épocas interglaciais. Em contrapartida, C. pelagicus teria maior representatividade percentual durante
épocas glaciais. Muitos estudos têm sido feitos para
comprovar, testar ou questionar a relação direta entre a
abundância de C. pelagicus e as épocas glaciais (McIntyre
e Bé, 1967; Raffi e Rio, 1981; Gard, 1989; Cachão, 1995;
Cachão e Moita, 2000; entre outros).
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[ TAXONOMIA DOS NANOFÓSSEIS
DO QUATERNÁRIO
De modo geral, classificações taxonômicas objetivam
o agrupamento dos organismos a partir da descrição
detalhada do maior número de características passíveis
de observação. Assim, os organismos são agrupados em
espécies, gêneros, famílias, ordens, classes, etc. a partir
da observação e hierarquização de suas características
semelhantes e/ou distintivas. Em se tratando de pesquisas paleontológicas, estas características têm relação
principalmente com as morfologias e ornamentações
exibidas pelos fósseis.
Uma classificação taxonômica (classificação sistemática) ideal deve satisfazer tanto à paleontologia quanto à
biologia. Esta assertiva, entretanto, nem sempre é verifi cada com relação aos nanofósseis calcários, uma vez que
na grande maioria dos registros fósseis são observados
apenas fragmentos de um organismo e não o organismo
inteiro (completo). Decorrência deste fato, as definições
ou identifi cações das espécies ou de outras entidades
com maior hierarquia são feitas geralmente com base
em fragmentos e plaquetas (cocólito ou nanolito) de um
organismo maior. Claro está que para a maioria dos taxa
assim definidos não se sabe ao certo qual seria a aparência
completa do organismo que gerou aquela plaqueta e mesmo se este organismo, durante o seu ciclo de vida, teria
gerado plaquetas com diferentes morfologias. Poderia ser
pensado que a observação de cocosferas completas e bem
preservadas no registro sedimentar auxiliaria a elucidar
esta questão. Todavia, a recuperação de cocosferas bem
preservadas do registro sedimentar não é freqüente.
Nas pesquisas do nanoplâncton atual, por outro
lado, organismos inteiros são recuperados com mais
facilidade e muitas vezes são investigados em culturas
de laboratório. Com estas pesquisas pode-se conhecer
e entender, com muito mais detalhe, o ciclo de vida e as
transformações experimentadas por estas algas planctônicas. Graças a estas pesquisas tem sido verifi cado
que vários cocolitoforídeos produzem duas camadas de
heterococólitos distintos (ditecatismo), sendo a camada
mais interna denominada endoteca e a mais externa de
exoteca. Do mesmo modo, tem sido observado também
que, durante o ciclo de vida, alguns organismos produzem,
alternadamente, cocosferas de holococólitos e cocosferas compostas por heterococólitos. Winter e Siesser
(1994) e Cros et al. (2000) ilustram várias fotografi as de
cocosferas atuais que apresentam ditecatismo, além de
outras onde pode ser verificada a transição da produção
de heterococólitos para holococólitos.
Se cocolitoforídeos atuais podem produzir heterococólitos distintos ou podem produzir alternadamente
heterococólitos e holococólitos, como reconhecer estes
fenômenos no registro fóssil, onde a maioria destes registros é composta por fragmentos (cocólitos e nanolitos)?
Holococólitos fósseis poderiam ter sido gerados por organismos que também secretavam heterococólitos? Estas
perguntas, que não têm respostas na atualidade, representam uma séria implicação na classificação sistemática
dos nanofósseis. Afinal, inferindo-se o comportamento
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dos cocolitoforídeos atuais para o passado, é possível que
plaquetas morfologicamente distintas (cocólitos e nanolitos) tenham origem a partir de um mesmo organismo.
Atualmente, para o Cenozóico, há a proposta de classificação sistemática de Young e Bown (1997). Anteriormente, arranjos taxonômicos para o nanoplâncton foram
propostos por Hay (1977), Tappan (1980) e Perch-Nielsen
(1985), entre outros. De todos esses arranjos, aquele de
Perch-Nielsen (op. cit.) valorizou, sobretudo, as características morfológicas do nanoplâncton fóssil observadas
ao MO. A classificação de Young e Bown (op. cit.) é bem
organizada, mas as descrições das famílias que têm representantes atuais são feitas principalmente levando-se em
conta as características biológicas das espécies, impossíveis de serem visualizadas no conteúdo fóssil. Além disso,
os aspectos morfológicos são descritos principalmente ao
MEV, nem sempre perceptíveis ao MO. Assim, em linhas
gerais, para a descrição dos nanofósseis quaternários registrados na margem brasileira, adotou-se o esquema de
Young e Bown (op. cit.), com algumas modificações. Estas
modificações foram feitas com base em Tappan (1980) e
Perch-Nielsen (1985), principalmente.
A seguir são ilustradas e descritas as principais espécies de nanofósseis observadas nas bacias marginais
brasileiras. As fotografi as mencionadas para cada taxon
foram obtidas com o auxílio de um microscópio óptico
Zeiss Axioplan com luz polarizada, com um aumento de
1 600 vezes (objetiva de 100 aumentos e oculares de 16
aumentos) e de uma câmara fotográfica Axiocam MRc,
acoplada a um microcomputador.

Heterococólitos
Ordem Coccosphaerales (Haeckel, 1984)
Young e Bown 1997
Família Coccolithaceae Poche 1913
Esta família é uma das mais importantes da Era Cenozóica. Sua importância não está relacionada diretamente
à abundância com que seus integrantes ocorrem nos depósitos sedimentares: está relacionada à diversidade, ao
elevado número de gêneros e espécies que a integram.
Em função desta diversidade, muitos dos seus taxa são
considerados excelentes indicadores bioestratigráficos.
Por apresentar um número relativamente elevado de
gêneros, muitas dessas entidades são consideradas por
outros autores como pertencentes a outras famílias que
integram o nanoplâncton atual e fóssil. Há ainda determinados gêneros dos Coccolithaceae (sensu Perch-Nielsen,
1985), que são considerados Incertae sedis em outras
classificações taxonômicas.
Young e Bown (1997) propuseram a família Calcidiscaceae que seria integrada por vários gêneros que no senso de
Perch-Nielsen (1985) pertenceriam aos Coccolithaceae. Na
realidade, Young e Bown (op. cit.) dividiram a grande família
Coccolithaceae em duas, mantendo esta denominação para
uma das partes (divisões). Além dos gêneros mencionados
por Perch-Nielsen (op. cit.), mais alguns foram integrados
às duas famílias, como será comentado a seguir.

Os Coccolithaceae incluem cocólitos circulares ou elípticos, onde o escudo distal, geralmente maior do que o escudo proximal, é formado por elementos radiais. Na maioria
dos gêneros, o eixo cristalográfico “C” desses elementos
encontra-se perpendicular ao plano que contém a platina
giratória do MO. Por outro lado, o escudo proximal é composto por elementos com orientação cristalográfica diversa.
Assim, quando observados ao MO com os nicóis cruzados,
o escudo proximal apresenta birrefringência e o escudo
distal mostra-se extinto ou quase extinto. Por outro lado,
há ainda exemplares que apresentam birrefringência muito
baixa nos dois escudos. Como em muitas espécies o escudo
distal mostra-se extinto ao MO, as verdadeiras dimensões
dos cocólitos são medidas com maior precisão quando o
exemplar é observado com os nicóis em paralelo.
Com relação ao escudo proximal, em determinados
gêneros esta parte do cocólito é composta por dois ciclos
de elementos. Em outros, somente um ciclo de elementos
integra o escudo.
Baseada no formato do cocólito (se circular ou elíptico) e nas ornamentações exibidas, Perch-Nielsen (1985)
dividiu os Coccolithaceae em três categorias distintas:
1 - Coccolithaceae elípticos ou circulares com uma
distinta estrutura central, geralmente em cruz ou
em “X” (e.g. Chiasmolithus e Cruciplacolithus);
2 - Coccolithaceae elípticos com área central abert a ou tot almente fechada (e.g. Coccolithus e
Clausicoccus);
3 - Coccolithaceae circulares com estrutura central
aberta ou totalmente fechada (e.g. Calcidiscus e
Umbilicosphaera).
Na seção cenozóica, os seguintes gêneros integram
a família, segundo Perch-Nielsen (1985): Birkelundia,
Bramletteius, Calcidiscus, Campylosphaera, Chiasmolithus,
Clausicoccus, Coccolithus, Conococcolithus, Coronocyclus,
Cruciplacolithus, Cyclagelosphaera, Cycloperfolithus, Ericsonia, Hayella, Ilselithina, Markalius, Neosphaera, Pedinocyclus,
Striatococcolithus e Umbilicosphaera.
Para Young e Bown (1997), alguns destes gêneros
seriam heterococólitos Incertae sedis (Conococcolithus,
Hayella, Ilselithina, Markalius, Neosphaera e Pedinocyclus),
enquanto Cyclagelosphaera pertenceria à família Watznaueriaceae. De fato, Cyclagelosphaera alta (espécie registrada somente na base do Paleoceno) é muito semelhante
à Watznaueria barnesae, taxon muito abundante nos estratos do Cretáceo superior. Por outro lado, ainda segundo
Young e Bown (op. cit.), os gêneros Sullivania, Crassidiscus,
Hughesius, Solidopons, Cryptococcolithus, Hayaster e Oolithotus integrariam as famílias Coccolithaceae ou Calcidiscaceae. À exceção de Oolithotus e Hayaster, todos os
demais foram propostos após a edição (ou pouco tempo
antes) do trabalho de Perch-Nielsen (1985).
Na seção quaternária, são observados exemplares
dos seguintes gêneros: Calcidiscus, Coccolithus, Hayaster,
Oolithotus, Umbilicosphaera e Neosphaera. No presente
trabalho, este último foi considerado Incertae sedis e será
descrito posteriormente.
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Gênero Calcidiscus (Kamptner 1950)
Kamptner 1954
Sob a designação deste gênero encontram-se aqueles exemplares do nanoplâncton que possuem contorno
circular ou aproximadamente circular e cuja área central pode mostrar-se aberta ou fechada (categoria 3 de
Perch-Nielsen, 1985). Suas espécies, se observadas com
os nicóis em paralelo (descruzados), geralmente exibem
relevo relativamente alto.
A literatura é bastante confusa com relação ao gênero Calcidiscus. Kamptner, quando o definiu, não ilustrou
uma espécie tipo. Além disso, ilustrou desenhos para a
defi nição das espécies C. medusoides e C. quadriforatus.
Posteriormente, Defl andre (in Defl andre e Fert, 1954;
apud Loeblich e Tappan, 1978) designou C. quadriforatus
como espécie tipo do gênero.
Em 1954, Kamptner erigiu o gênero Cyclococcolithus,
também sem fornecer uma espécie tipo e sendo composto, então, pelas espécies Coccosphaera leptopora e Umbilicosphaera mirabilis (apud Loeblich e Tappan, 1978). Em
face da ausência de uma espécie tipo, Hay e Towe (1963;
apud Gartner, 1967; Loeblich e Tappan, op. cit.) elegeram
Coccosphaera leptopora. Por uma série de questões relacionadas ao Código Internacional de Nomenclatura Botânica (CINB), Loeblich e Tappan (op. cit.) consideraram
o gênero Cyclococcolithus como ilegítimo.
Gartner (1967), estudando amostras da baía de San
Juan (Jamaica), percebeu que os dois escudos que compõem os cocólitos, do então denominado Cyclococcolithus
leptoporus, separavam-se com facilidade. A partir do estudo destes escudos, tanto ao MEV quanto ao MO, concluiu
que o escudo distal de Cyclococcolithus leptoporus tinha
identidade com a espécie Calcidiscus medusoides definida
por Kamptner. Do mesmo modo, verificou a identidade
entre o escudo proximal de Cyclococcolithus leptoporus e
a espécie Calcidiscus quadriforatus, também definida por
Kamptner. A partir desta identidade, Loeblich e Tappan
(1978), em nova combinação, propuseram a espécie Calcidiscus leptoporus como a espécie tipo do gênero.
Young e Bown (1997) consideram os gêneros Cyclococcolithina, Cyclococcolithus, Cycloplacolithella, Cyclopacolithus,
Tiarolithus, Striatococcolithus em sinonímia com Calcidiscus.
Calcidiscus leptoporus (Murray e Blackman,
1898) Loeblich e Tappan 1978
Est. 1, figs. 1-6
1898 Coccosphaera leptopora Murray e Blackman,
p. 430-93, est. 15, figs. 1-7.
1978 Calcidiscus leptoporus (Murray e Blackman)
Loeblich e Tappan, p. 1391.
1984 Calcidiscus leptoporus (Murray e Blackman);
Theodoridis, p. 81.
1985 Calcidiscus leptoporus (Murray e Blackman);
Perch-Nielsen, p. 464, fig. 23.5.
1998 Calcidiscus leptoporus (Murray e Blackman);
Young, p. 250, est. 8.4, figs. 11-13.
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1998 Calcidiscus leptoporus (Murray e Blackman);
Hine e Weaver, p. 280, est. 9.1, figs. 21 e 26.
Cocólito com contorno circular a subcircular, apresentando diâmetro que varia de 5-10 μm. Com certa freqüência exemplares elípticos são também observados. A
área central mostra-se fechada, sendo possível visualizar
apenas um pequeno orifício (< 1 μm). O escudo distal
é maior do que o escudo proximal. Quando observado
com polarizadores em paralelo exibe relevo relativamente alto. Com nicóis cruzados, apresenta uma cruz como
figura de extinção. Esta cruz, na grande maioria das vezes,
permanece imutável na medida em que a platina giratória
do microscópio é movimentada.
C. leptoporus tem aproximadamente as mesmas dimensões de C. tropicus e distingue-se deste por não apresentar
abertura central. C. macintyrei é maior do que C. leptoporus e apresenta uma abertura central, bem delineada,
bastante visível.
Calcidiscus macintyrei (Bukry e Bramlette,
1969) Loeblich e Tappan 1978
Est. 1, figs. 7-10
1969 Cyclococcolithus macintyrei Bukry e Bramlette,
p. 132, est. 1, figs. 1-3.
1978 Calcidiscus macintyrei (Bukry e Bramlette)
Loeblich e Tappan, p. 1392.
1984 Calcidiscus macintyrei (Bukry e Bramlette);
Theodoridis, p. 81, est. 2, figs. 4-6.
1985 Calcidiscus macintyrei (Bukry e Bramlette);
Perch-Nielsen, p. 464, figs. 23.7-8 e 24.4.
1994 Calcidiscus macintyrei (Bukry e Bramlette);
Antunes, p. 311, est. 1, fig. 2
1998 Calcidiscus macintyrei (Bukry e Bramlette);
Young, p. 250, est. 8.4, figs. 14-15.
Esta espécie contempla aqueles cocólitos com contorno circular, com diâmetro geralmente superior a 10
μm, podendo alcançar 14 μm. Em sua porção central percebe-se nitidamente a presença de uma abertura. Quando observados com os nicóis em paralelo, apresentam
relevo alto. Com os nicóis cruzados, exibem uma cruz
como figura de extinção que permanece imutável com a
movimentação da platina giratória.
Gênero Coccolithus Schwartz 1894
O termo cocólito (do inglês coccolith), associado às
estruturas calcárias produzidas pelas algas cocolitoforídeas, talvez seja um dos termos mais antigos relacionados ao estudo do nanoplâncton calcário. Foi proposto
em meados do século XIX, quando as pesquisas deste
ramo do conhecimento científico ainda se encontravam
em fase incipiente. Deste modo, não levou muito tempo
para que o termo ganhasse o status de gênero e miríades
de espécies fossem descritas e enquadradas no mesmo.
Com o progresso das pesquisas taxonômicas, a caracterização e o agrupamento de aspectos morfológicos
distintos, muitas das espécies sob a égide de Coccolithus
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foram emendadas e passaram a integrar outros gêneros.
Deste modo, atualmente, poucas entidades taxonômicas integram o gênero em questão. Além disso, de uma
maneira ou de outra, estas espécies têm relação com
Coccolithus pelagicus, sendo a diferença entre elas ditadas
pelas dimensões, pelo aspecto da região central e pelo
número de elementos que compõem o escudo distal
(característica visualizada com nitidez somente ao MEV).
No registro sedimentar cenozóico além de C. pelagicus,
dependendo da idade da seção em estudo, podem ser
reconhecidos C. eopelagicus, C. miopelagicus e C. pliopelagicus, principalmente.
Alguns autores, como, por exemplo, Young e Bown
(1997), consideram Ericsonia em sinonímia com Coccolithus,
opinião não compartilhada por vários pesquisadores.
Exemplares do gênero Coccolithus apresentam contorno elíptico com o eixo maior possuindo dimensões
superiores a 3 μm. O escudo distal é bem maior do que
o escudo proximal, sendo este último formado por dois
ciclos de elementos. Na região central, ocorre uma abertura em formato elíptico que pode ser ampla ou bastante
reduzida (quase fechada), como preconiza a categoria
2 de Perch-Nielsen (1985). Em alguns exemplares com
abertura ampla, pode ocorrer uma barra coincidente com
o eixo menor da elipse, dividindo a abertura em duas
partes. Esta ornamentação ocorre somente no escudo
proximal do cocólito.

te descritas. Em geral, exemplares da base do Cenozóico
(Paleoceno) apresentam dimensões bem reduzidas, onde
o eixo maior do cocólito oscila entre 3-5 μm. Nas seções
plio-quaternárias, esta dimensão costuma ser da ordem
de 9 μm ou mais. Eventualmente, alguns exemplares
podem ostentar uma barra na região central do escudo
proximal. Alguns autores classifi cam estes exemplares,
que ocorrem somente em depósitos plio-quaternários,
como Coccolithus crassipons.
Gênero Hayaster Bukry 1973
Quando descritos originalmente, os exemplares de
Hayaster (gênero monoespecífico) foram referidos como
uma espécie de Discoaster, uma vez que ao MO mostravam-se extintos, ou com baixíssima birrefringência. Entretanto, estudos posteriores comprovaram que estes
exemplares são formados por dois escudos, sendo que
aquele proximal apresenta dimensões bem reduzidas.
Os cocólitos de Hayaster mostram-se planos, têm contorno circular (categoria 3 de Perch-Nielsen, 1985) e são
formados pela união de vários elementos com formato triangular (triângulos aproximadamente isósceles), cujo lado menor encontra-se na periferia do cocólito. Os lados maiores
e de dimensões iguais encontram-se justapostos, formando
expressiva linha de sutura e os seus vértices situam-se no
centro do cocólito. O número de elementos varia de 9 a 14
e o tamanho do escudo distal oscila entre 5-10 μm.

Coccolithus pelagicus (Wallich, 1877)
Schiller 1930

Hayaster perplexus (Bramlette e Riedel, 1954)
Bukry 1973

Est. 1, figs. 11-14

Est. 1, figs. 15-16

1877 Coccosphaera pelagica Wallich, p. 348, est. 17,
figs. 1, 2, 5 e 8 a 11.

1954 Discoaster perplexus Bramlette e Riedel, p. 400,
est. 39, fig. 9.

1930 Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller, p. 246
e 247, fig. 123.

1973 Hayaster perplexus (Bramlette e Riedel) Bukry,
p. 308.

1962 Coccolithus crassipons Bouché, p. 83, est. 1,
fig. 14, fig. 3.

1985 Hayaster perplexus (Bramlette e Riedel);
Perch-Nielsen, p. 534, fig. 10-12.

1973 Coccolithus pelagicus (Wallich); Sachs e Skinner,
p. 114, est. 1, figs. 14 a 17.

1998 Hayaster perplexus (Bramlette e Riedel); Young,
p. 250, est. 8.4, figs. 26-27.

1977 Coccolithus pelagicus (Wallich); Okada
e MacIntyre, p. 6, est. 1, figs. 5, 9 e 10.

A descrição da espécie segue as características do gênero.

1979 Coccolithus pelagicus (Wallich); Cepek e Wind,
p. 304, est. 2, fig. 7.

Gênero Oolithotus Reinhardt,
in Cohen e Reinhardt 1968

1987 Coccolithus crassipons (Bouché); Takayama
e Sato, p. 689, est. 1, fig. 1.
1994 Coccolithus pelagicus (Wallich); Antunes, p. 311,
est. 1, fig. 5.
1998 Coccolithus pelagicus (Wallich); Young, p. 249,
est. 8.4, figs. 1 a 5.
1998 Coccolithus pelagicus (Wallich); Hine e Weaver,
p. 280, est. 9.1, fig. 16.
As características morfológicas desta espécie seguem
aquelas que defi nem o gênero. De acordo com Young
(1998), C. pelagicus seria um epíteto default para aqueles
cocólitos que apresentam as características anteriormen-

Os cocólitos deste gênero monoespecífico apresentam contorno circular a subcircular, o escudo distal possui dimensões bem maiores (5-11 μm) do que o escudo
proximal (2-5 μm) e estes se unem geralmente de modo
assimétrico, uma vez que este ponto de união não se encontra na região central do cocólito (Okada e McIntyre,
1977; Perch-Nielsen, 1985). Essa assimetria, por vezes,
confere ao cocólito um aspecto cônico. Os escudos
exibem marcantes linhas de sutura radiais (retas ou ligeiramente curvas) entre os elementos que os constituem.
Com nicóis cruzados, Oolithotus exibe baixa birrefringência, sendo maior no ponto de união dos escudos e diminuindo gradativamente em direção à borda do cocólito.
Enquadra-se na categoria 3 de Perch-Nielsen (1985).
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Oolithotus fragilis (Lohmann, 1912)
Martini e Müller 1972
Est. 1, figs. 17-19; est. 2, figs. 1-2
1912 Coccolithophora fragilis Lohmann, p. 49-54,
fig. 11.
1964 Discolithus antillarum Cohen, p. 236, est. 1,
figs. 3a-e; est. 2, figs. 2a-b.

Umbilicosphaera sibogae (Weber-van Bosse,
1901) Gaarder 1970
Est. 2, figs. 3-11

1968 Oolithotus antillarum (Cohen) Reinhardt
in Cohen e Reinhardt, p. 297, est. 19, figs. 19, 23;
est. 21, figs. 1, 5, 7.

1901 Coccosphaera sibogae Weber-van Bosse,
p. 137-140, est. 17, figs. 1-2.

1972 Oolithotus fragilis (Lohmann); Martini e Müller,
p. 67, est. 1, fig. 8; est. 2, fig. 16.

1902 Umbilicosphaera mirabilis Lohmann,
p. 139-140, est. 5, figs. 66-66a.

1977 Oolithotus fragilis (Lohmann); Okada e McIntyre,
p. 11, est. 4, fig. 3.

1970 Umbilicosphaera sibogae (Weber-van Bosse)
Gaarder, p. 122-126, figs. 9c-d.

1985 Oolithotus fragilis (Lohmann); Perch-Nielsen,
p. 536, figs. 84.5-9.

1977 Umbilicosphaera sibogae (Weber-van Bosse);
Okada e McIntyre, p. 13, est. 4, fig. 2.

1998 Oolithotus fragilis (Lohmann); Young, p. 250,
est. 8.4, figs. 28, 29-30.

1977 Umbilicosphaera sibogae var. foliosa (Kamptner)
Okada e McIntyre, p. 13, est. 4, fig. 1.

A descrição da espécie segue as características do gênero.
De acordo com Okada e McIntyre (1977) a espécie O.
antillarum foi proposta indevidamente, a partir da observação de fragmentos isolados do escudo distal de O. fragilis.
Em contrapartida, estes mesmos autores propuseram a
subespécie O. fragilis cavum. Tal proposição foi baseada na
observação de cocosferas menores de O. fragilis, estudadas
ao MEV. De acordo com Okada e McIntyre (op. cit.), as cocosferas de O. fragilis cavum caracterizam-se por apresentar
menor tamanho e serem constituídas por um número menor
de cocólitos. Além disso, tais cocólitos também apresentam
menores dimensões. Por outro lado, Young (1998) considera
O. fragilis cavum como sinônimo de O. antillarum, referindose a estes como exemplares menores de O. fragilis.
Gênero Umbilicosphaera Lohmann 1902
Os cocólitos deste gênero, quando observados ao MO,
são bastante semelhantes àqueles de Calcidiscus, apresentando baixa birrefringência e relevo relativamente alto.
Todavia, este relevo não é tão elevado quanto aquele de
Calcidiscus. Também, contrariamente a Calcidiscus, a birrefringência de Umbilicosphaera é menos intensa e concentrase, principalmente, na região central do cocólito, onde é
possível visualizar-se uma estrutura em forma de anel (a
porção mais birrefringente do cocólito). Umbilicosphaera
encerra poucas espécies e a distinção entre elas, ao MO,
é feita levando-se em consideração a conformação do
cocólito e a sua abertura.
Na maioria dos estudos, as imagens de exemplares de
Umbilicosphaera são registradas principalmente ao MEV,
onde as características distintivas podem ser observadas
com mais detalhe. São poucos os trabalhos que ilustram
fotografi as de espécies deste gênero ao MO. De acordo
com Perch-Nielsen (1985), em muitos trabalhos, sob a
designação de U. sibogae podem ser vistos vários tipos de
cocólitos que devem pertencer a outras espécies. Assim,
ao que parece, apesar deste gênero já contar com algumas
espécies, mais investigações taxonômicas ainda se fazem
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necessárias. Segundo Okada e McIntyre (1977) o gênero
Cycloplacolithus pode ser considerado sinônimo de Umbilicosphaera. Young (1998) também considera Geminilithella
como sinônimo de Umbilicosphaera, que se enquadra na
categoria 3 de Perch-Nielsen (1985).

1998 Umbilicosphaera sibogae var. sibogae (Webervan Bosse) Okada e McIntyre; Young, p. 252, est.
8.5, figs. 1-2.
1998 Umbilicosphaera sibogae var. foliosa (Kamptner)
Okada e McIntyre, Young, p. 252, est. 8.5, figs. 3-4.
Os dois escudos do cocólito possuem dimensões semelhantes e, por vezes, o escudo distal é pouco menor
do que o escudo proximal (Okada e McIntyre, 1977). O
escudo distal é côncavo-convexo, enquanto o proximal
mostra-se preferencialmente plano.
Morfologicamente, os exemplares exibem contorno
circular com diâmetro variando entre 3-7 μm. Na região
central, apresentam uma abertura com contorno também
circular, cujo diâmetro varia de exemplar para exemplar.
A partir desta variação de diâmetro, Okada e McIntyre
(1977) propuseram duas variedades para U. sibogae:
Umbilicosphaera sibogae var. sibogae
Est. 2, figs. 3-9.
Umbilicosphaera sibogae var. foliosa
Est. 2, figs. 10-11.
U. sibogae var. sibogae geralmente possui maior diâmetro e maior abertura central do que U. sibogae var. foliosa.
U. sibogae distingui-se de U. hulburtiana por apresentar
contorno e abertura circulares. Em U. hulbortiana estas
características têm conformação elíptica.
Ordem Eiffellithales Rood et al. (1971)
Nesta ordem foram alocadas as famílias Helicosphaeraceae e Pontosphaeraceae, de acordo com os critérios
taxonômicos propostos por Tappan (1980). Young e Bown
(1997) propuseram a ordem Zygodiscales para englobar
a famíla Zygodiscaceae, além das duas acima mencionadas. Este procedimento taxonômico não foi adotado no
presente trabalho.
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Família Helicosphaeraceae Black 1971
Esta família é monogenérica e todas as espécies descritas pertencem ao gênero Helicosphaera. Os cocólitos
apresentam aspecto helicoidal, contornos elípticos e,
geralmente, em um dos vértices da elipse, exibem um
fl ange como ornamentação que, na maioria das vezes,
apresenta birrefringência relativamente baixa.
Gênero Helicosphaera Kamptner 1954
De acordo com Perch-Nielsen (1985), há mais de 40
espécies descritas de Helicosphaera. A distinção entre
elas é realizada pelo formato geral da elipse (se mais ou
menos oblonga), do flange e das ornamentações que os
cocólitos ostentam em sua região central. Estas ornamentações podem relacionar-se a uma ampla abertura
central, onde, em algumas espécies, encontra-se uma
barra. Esta barra, por sua vez, pode transpassar a abertura, dividindo-a em duas, com os mais diversos ângulos
em relação aos eixos da elipse. Outras vezes, a barra
preenche totalmente a abertura e o cocólito mostra-se
mais compacto. Ainda com relação à barra, em determinadas espécies esta ornamentação encontra-se em continuidade óptica com o restante do cocólito e em outras
se constitui em uma unidade à parte (independente e
opticamente distinta), sendo facilmente diferenciada do
seu restante. Algumas espécies mostram-se compactas
e não apresentam qualquer ornamentação na área central. Em outras, as aberturas são bastante reduzidas e
recebem a denominação de poros ou perfurações. A
conformação do flange, se largo ou estreito, se arredondado ou pontiagudo, também auxilia na caracterização
e reconhecimento das espécies.
Theodoridis (1984) apresenta um trabalho bastante
detalhado a respeito da ultra-estrutura dos cocólitos de
Helicosphaera. Para este autor, que baseou seus estudos
principalmente em observações ao MEV, o gênero teria
surgido a partir de alguma espécie de Pontosphaera.
De um ponto de vista mais pragmático, objetivando
exclusivamente determinações ao MO, Perch-Nielsen
(1985) apresenta um quadro para a diferenciação das várias espécies de Helicosphaera, sendo totalmente elaborado a partir das ornamentações perceptíveis neste tipo de
microscópio. Aubry (1990) discorre amplamente a respeito do gênero e das espécies de Helicosphaera. Haq (1973),
Theodoridis (1984) e Perch-Nielsen (1985) especulam a
respeito da filogenia das espécies de Helicosphaera.
O gênero Helicosphaera, descrito por Kamptner, foi
originalmente baseado em uma espécie de cocolitoforídeo do Holoceno denominada Coccosphaera carteri, por
Wallich. De acordo com Jafar e Martini (1975), para caracterizar C. carteri, Wallich utilizou-se de desenhos que,
posteriormente, causaram várias dúvidas aos pesquisadores que se sucederam. Objetivando relacionar a origem
de C. carteri ao gênero Pontosphaera, Hay e Mohler (Hay
et al. 1967), propuseram o gênero Helicopontosphaera em
substituição à Helicosphaera. Entretanto, Jafar e Martini
(op. cit.) alegaram que esta substituição foi indevida e
que a proposição de Hay e Molher (op. cit.) deveria ser
considerada como sinônimo de Helicosphaera, opinião

acatada pela maioria daqueles que se dedicam ao estudo
do nanoplâncton calcário. Deste modo, Helicopontosphaera caiu em desuso.
Helicosphaera parece ter surgido em tempos paleocenos
e algumas de suas espécies são bons indicadores estratigráficos (Perch-Nielsen, 1985). Nos estratos do Quaternário
é comum a observação de espécies deste gênero.
Helicosphaera carteri (Wallich, 1877)
Kamptner 1954
Est. 2, figs. 12-19
1877 Coccosphaera carteri Wallich, p. 347-348,
est. 17, figs. 3-4, 7-7a, 12S, 17.
1954 Helicosphaera carteri (Wallich) Kamptner,
p. 21, 73, figs. 17-19.
1967 Helicopontosphaera kamptneri Hay e Mohler
in Hay et al., p. 448, est. 10, fig. 5.
1984 Helicosphaera carteri (Wallich); Theodoridis,
p. 131, est. 23, fig. 5.
1987 Helicosphaera carteri (Wallich); Takayama
e Sato, p. 691, est. 4, fig. 2.
1985 Helicopontosphaera kamptneri (Hay e Mohler);
Perch-Nielsen, p. 491, figs. 27- 28.
1998 Helicosphaera carteri (Wallich); Young, p. 243,
est. 8.1, figs. 1-4.
2003 Helicosphaera carteri (Wallich); Marino et al.,
p. 36, est. 1, figs. 17 e 18.
Os cocólitos desta espécie apresentam dimensões
bastante variadas, onde o comprimento do eixo maior da
elipse situa-se entre 5-25 μm, de acordo com as compilações de Aubry (1990). Entretanto, na maioria das vezes,
esta medida é inferior a 12 μm. Além do formato elíptico
simétrico, apresentam como principais características
duas pequenas aberturas estreitas e relativamente longas,
situadas em sua região central. O eixo maior das aberturas, que são separadas por uma pequena barra, tem coincidência com o maior eixo do cocólito. Em alguns casos
essas aberturas reduzem-se a duas pequenas perfurações.
Em exemplares bem preservados um expressivo fl ange
pode ser observado.
Segundo Young (1998), H. carteri é a espécie mais comum do gênero em depósitos do Neogeno e encerra três
variedades (H. carteri var. carteri, H. carteri var. hyalina, H.
carteri var. wallichii etc.). Este procedimento taxonômico
não foi adotado neste trabalho.
Helicosphaera hyalina Gaarder 1970
Est. 2, figs. 20-21
1970 Helicosphaera hyalina Gaarder, p. 113-119,
figs. 1a-e, 2a-d e 3a.
1973 Helicopontosphaera hyalina (Gaarder); Haq,
p. 37.
1984 Helicosphaera hyalina (Gaarder); Theodoridis,
p. 134.
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1985 Helicosphaera hyalina (Gaarder); Perch-Nielsen,
p. 491, fig. 45.7-8.

Helicosphaera pavimentum Okada e McIntyre
1977

1990 Helicosphaera carteri var. hyalina (Jordan
e Young) p. 241, est. 8.1, fig. 5.

Est. 3, figs. 2-3

1994 Helicosphaera hyalina (Gaarder); Antunes,
p. 313, est. 3, fig. 2.
2003 Helicosphaera hyalina (Gaarder); Marino et al.,
p. 37, est. 2, figs. 19 e 20.
Esta espécie apresenta contorno elíptico simétrico,
com o eixo maior da elipse variando entre 8-11 μm. Em
exemplares bem preservados pode ser observado um
fl ange relativamente bem desenvolvido. A sua porção
central mostra-se fechada, sem qualquer abertura. Com
os nicóis cruzados exibe birrefringência com coloração
branca a cinza-claro, podendo gradar para tons amarelados. Quando o cocólito é posicionado com o eixo maior
da elipse coincidente a uma das direções de polarização
do MO, na parte central do cocólito pode-se perceber
uma tênue linha de extinção alinhada segundo o maior
eixo da elipse. Em exemplares alterados por processos
pós-deposicionais esta linha de extinção pode tornar-se
um pouco mais espessa.
De modo semelhante (atuação de processos pós-deposicionais), a barra que separa as duas aberturas de H.
carteri pode ser dissolvida (est. 2, fig. 13a). Nestes casos,
as duas aberturas unem-se e dão lugar a uma fenda estreita que se mostra extinta quando o exemplar é observado
com o eixo maior da elipse coincidente a uma das direções de polarização. Assim, nestes casos, nem sempre é
fácil distinguir H. carteri de H. hyalina.
Helicosphaera inversa (Gartner, 1977)
Theodoridis 1984
Est. 2, figs. 22-24; est. 3, fig. 1
1977 Helicopontosphaera inversa Gartner p. 23, est. 1,
figs. 4a-b e 5a-c.
1984 Helicosphaera inversa (Gartner) Theodoridis,
p. 120, est. 25, fig. 9.
1987 Helicosphaera inversa (Gartner); Takayama
e Sato, p. 691, est. 4, fig. 3.
1994 Helicosphaera inversa (Gartner); Antunes,
p. 313, est. 3, fig. 1.
1998 Helicosphaera inversa (Gartner); Young, p. 241,
est. 8.1, fig. 8.
2003 Helicosphaera inversa (Gartner); Marino et al.,
p. 26, est. 2, figs. 5 a 16.
Os cocólitos apresentam formato elíptico, com lados
paralelos e terminações arredondadas, o que lhes confere,
na maioria das vezes, um contorno sub-retangular. O eixo
maior da elipse possui dimensão que pode variar entre
7-11 μm. Em sua porção central são visualizadas duas
aberturas relativamente amplas que exibem contorno
aproximadamente circular e que são separadas por uma
barra diagonal (quase coincidente com o menor eixo da
elipse). Estas duas expressivas aberturas são as principais
características da espécie.
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1977 Helicosphaera pavimentum Okada e McIntyre,
p. 14, est. 4, figs. 6-7.
2003 Helicosphaera pavimentum (Okada e McIntyre);
Marino et al., p. 37, est. 2, figs. 17 e 18.
Os cocólitos apresentam formato elíptico, cujo eixo
maior possui aproximadamente 5- 8 μm. Sua porção
central encontra-se fechada, sem qualquer abertura. Um
pequeno fl ange terminando próximo à porção mediana
da elipse pode ser observado. Com os nicóis cruzados,
os cocólitos geralmente apresentam birrefringência baixa,
com tonalidade cinza-escuro, o que torna possível distingui-la de H. hyalina. Além disso, em geral, H. pavimentum
possui dimensões menores do que H. hyalina.
Helicosphaera sellii Bukry e Bramlette (1969)
Jafar e Martini 1975
Est. 3, figs. 4-7
1969 Helicopontosphaera sellii Bukry e Bramlette,
p. 134, est. 2, figs. 3-7.
1973 Helicopontosphaera sellii (Bukry e Bramlette);
Haq, p. 44, est. 6, fig. 3; est. 7, figs. 3-7.
1975 Helicosphaera sellii (Bukry e Bramlette) Jafar
e Martini, p. 391.
1987 Helicosphaera sellii (Bukry e Bramlette);
Takayama e Sato, p. 692, est. 4, fig. 4.
1994 Helicosphaera sellii (Bukry e Bramlette);
Antunes, p. 311, est. 2, fig. 6.
2003 Helicosphaera sellii (Bukry e Bramlette);
Marino et al., p. 36, est. 1, figs. 19-20.
Os cocólitos apresentam contorno elíptico, com o
eixo maior variando entre 7-10 μm. Em sua porção central,
duas proeminentes aberturas, separadas por uma barra
que possui continuidade óptica com o cocólito, ornamentam a região. Esta barra pode ser coincidente com o menor eixo do cocólito ou mostrar-se ligeiramente inclinada.
As aberturas, que se encontram (quase) alinhadas segundo
o maior eixo da elipse, exibem conformação oblonga, podendo, por vezes, assumir contorno sub-retangular.
H. sellii distingue-se de H. cateri por apresentar aberturas maiores e de H. inversa pela conformação dessas
aberturas.
Helicosphaera wallichii (Lohmann, 1902)
Boudreaux e Hay 1969
Est. 3, figs. 8-13
1902 Coccolithophora wallichii Lohmann, p. 138, est. 5,
figs. 58-60.
1969 Helicosphaera wallichii (Lohmann) Boudreaux
e Hay, p. 272-273, est. 6, fig. 9.
1973 Helicopontosphaera wallichii (Lohmann) Haq,
p. 46.

Nanofósseis Calcários do Quaternário da Margem Continental Brasileira – Rogério Loureiro Antunes

1977 Helicosphaera wallichii (Lohmann); Okada
e McIntyre, p. 14-15, est. 4, fig. 8.
1984 Helicosphaera carteri var. wallichii Theodoridis,
p. 133, est. 23, figs. 8-9 ; est. 27, fig. 7.
1987 Helicosphaera wallichii (Lohmann); Takayama
e Sato, p. 692, est. 4, fig. 1.
Os cocólitos desta espécie são semelhantes àqueles
de H. carteri e o eixo maior da elipse situa-se entre 5-9
μm. Duas aberturas expressivas e de conformação elíptica, separadas por uma barra, podem ser vistas em sua
região central. Entretanto, os eixos destas aberturas não
são coincidentes e paralelos ao maior eixo do cocólito.
Ao contrário, mostram-se inclinados em relação ao mesmo e o ângulo de inclinação varia acentuadamente. Em
alguns exemplares, os eixos das aberturas apresentam-se
paralelos e formam um ângulo da ordem de 45º com os
eixos do cocólito.
Jafar e Martini (1975) consideram H. wallichii em sinonímia com H. carteri. Por outro lado, Okada e McIntyre (1977) assinalam que a diferença da disposição das
aberturas é um fator importante para a distinção entre
as duas espécies. Ressaltam, contudo, que há exemplares
transicionais entre uma espécie e outra. Para Haq (1973),
o fl ange de H. wallichii é mais reduzido do que o de H.
carteri. De acordo com Perch-Nielsen (1985), H. wallichii
evoluiu de H. sellii.
Família Pontosphaeracea Lemmermann 1908
Esta família congrega aqueles cocólitos constituídos
por apenas um escudo e que possuem conformação predominantemente elíptica, com área central expressiva
em termos de dimensões. Na região da borda, exibem
uma parede que pode ser delgada ou espessa, larga ou
fi na. Quando observados ao MEV, percebe-se que os
elementos que constituem os cocólitos dispõem-se de
modo mais ou menos radial, no lado proximal, e mais ou
menos concêntricos, no lado distal (Perch-Nielsen, 1985).
A região central pode também ser fina ou espessa e exibir
ornamentações, tais como perfurações, abertura ou uma
barra que transpassa o cocólito (sempre em continuidade
óptica com o restante da plaqueta), ocasionando a formação de duas aberturas. Nos depósitos quaternários,
a família em questão encontra-se representada pelos
gêneros Pontosphaera e Scyphosphaera.
De acordo com Young e Bown (1997), além de Pontosphaera e Scyphosphaera, o gênero Transversopontis
também integra a família. Com registro exclusivamente
cenozóico, para Bown e Young (1998) os pontosferídeos
originaram-se, em tempos paleocenos, a partir de mudanças ocorridas em espécies da família Zygodiscaceae.
Para Perch-Nielsen (1981), o gênero Pontosphaera, o
mais antigo da família, teria surgido a partir do gênero
Neocrepidolithus (espécies N. biskayae e N. burkryi) ou a
partir de espécies de Zygodiscus. Por outro lado, Aubry
(1990), citando outros trabalhos, insinua que Pontosphaera
poderia ter surgido de um ancestral cretáceo (Prolatipatella multicarinata). Todavia, para Perch-Nielsen (1985),
esta hipótese não deve ser aceita porque os primeiros
exemplares de Pontosphaera são registrados na parte su-

perior do Paleoceno, enquanto Prolatipatella multicarinata
tem seus últimos registros no Maastrichtiano, faltando,
portando, uma continuidade, em termos de registro sedimentar, entre os dois taxa.
No nanoplâncton atual, espécies de Pontosphaera produzem somente cocólitos característicos deste gênero. Por
outro lado, as espécies de Scyphosphaera secretam cocólitos
de dois tipos: uns bastante semelhantes àqueles de Pontosphaera e outros que, em função de sua conformação (lopadolitos), ensejaram a proposição do gênero Scyphosphaera.
Na realidade, nestes últimos, os lopadolitos são apenas
produzidos na região equatorial da célula. Este dimorfismo
reveste-se de um problema para a taxonomia fóssil, uma vez
que não é comum a observação de cocosferas completas de
Scyphosphaera em depósitos sedimentares. Em função disso,
os dois gêneros são mantidos em separado, embora agrupados na mesma família. De acordo com Perch-Nielsen (1985),
a ocorrência de Scyphosphaera em depósitos sedimentares
deve ter algum significado paleoecológico. Aubry (1990),
citando outros autores, menciona que certas espécies do
nanoplâncton produziriam lopadolitos (o gênero Scyphosphaera) com o objetivo de flutuar com maior facilidade.
Deve ser observado que enquanto os primeiros registros
de Pontosphaera ocorrem na porção superior do Paleoceno,
aqueles de Scyphosphaera encontram-se no Eoceno Inferior
(Perch-Nielsen, op. cit.).
Gênero Pontosphaera Lohmann 1902
Os cocólitos deste gênero apresentam contorno predominantemente elíptico, conformação côncavo-convexo
(em vista de perfil) e ampla área central circundada por
uma margem. A área central, com menor espessura do
que a margem, pode exibir perfurações diminutas ou expressivas em um número extremamente variável. Pode
também se mostrar sem qualquer ornamentação observável ao MO. A margem pode ser espessa ou delgada. No
caso de margem espessa, sua altura é sempre menor do
que a dimensão do eixo maior da elipse, o que o distingue
de Scyphosphaera (vide abaixo). Aubry (1990) considera
Transversopontis como sinônimo de Pontosphaera. Assim,
adotando-se esta diretriz, algumas espécies também apresentam como ornamentação uma barra que transpassa o
cocólito, dando origem a duas aberturas. O ângulo que
esta barra faz com os eixos da elipse varia de uma espécie
para outra, sendo um dos critérios empregados para a
distinção específica. Espécies de Pontosphaera com barra
ocorrem somente no intervalo Paleoceno/Oligoceno
(Perch-Nielsen, 1985).
Perch-Nielsen (1985), Aubry (1990) e Young e Bown
(1997 ) consideram os gêneros Crassapontosphaera,
Discolithina, Discolithus e Koczyia como sinônimos de
Pontosphaera.
Pontosphaera discopora Schiller 1925
Est. 3, figs. 14-18
1925 Pontosphaera discopora Schiller, p. 11, est. 1,
fig. 4.
1991 Discolithina discopora (Schiller) Shyu e Müller,
p. 155, est. 3, fig. 16.
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1992 Pontosphaera discopora (Schiller); Spaulding
e Oba, p. 406, est. 2, figs. 7 a 9.

1994 Pontosphaera japonica (Takayama); Styzen,
p. 205, est. 3, figs. 1-2.

1998 Pontosphaera discopora (Schiller); Young, p. 244,
est. 8.2, figs. 3 a 5.

1998 Pontosphaera japonica (Takayama); Young,
p. 244, est. 8.2, fig. 10.

Cocólito com formato elíptico com o eixo maior
medindo cerca de 7-12 μm. Apresenta borda elevada
(alta birrefringência) em relação à porção central, que se
mostra finamente perfurada e pouco birrefringente. Estas
perfurações (poros) possuem diâmetro menor do que 0,5
μm. Distingue-se de P. multipora por apresentar a borda
mais espessa e os poros com menor diâmetro.
Pontosphaera indooceanica Cepek 1973
Est. 3, figs. 19-24
1973 Pontosphaera indooceanica Cepek, p. 5, est. 1,
figs. 1-4
1979 Pontosphaera indooceanica (Cepek); Cepek
e Wind, p. 306, est. 3, fig. 1.

Nem sempre é fácil distinguir P. japonica de P. messinae
(descrita baixo).

1985 Pontosphaera indooceanica (Cepek); PerchNielsen, p. 499, figs. 9, 10, 11.

Pontosphaera jonesii (Boudreaux e Hay, 1969)
Backman 1980

1990 Pontosphaera indooceanica (Cepek); Aubry,
p. 240-241.

Est. 4, figs. 5-6

1994 Pontosphaera indooceanica (Cepek); Styzen,
p. 204, est. 2, fig. 13.
Cocólito com formato elíptico, cujo eixo maior oscila entre 6-10 μm. A borda, estreita, é mais espessa do
que a área central, onde é possível visualizar numerosas
pequenas perfurações com geometria elíptica principalmente. O eixo maior das perfurações, que se dispõem
arranjadas em ciclos concêntricos, projetam-se para o
centro do cocólito.
Alguns autores (e.g. Young, 1998) consideram P. indooceanica em sinonímia com P. multipora.
Pontosphaera japonica (Takayama, 1967)
Nishida 1971
Est. 3, fig. 25; est. 4, figs. 1-4
1967 Discolithina japonica Takayama, p. 189, est. 9,
10,fig.-texto.7.
1967 Discolithina millepuncta Gartner, p. 5, est. 8, f
igs. 1-4.
1971 Pontosphaera japonica (Takayama) Nishida,
p. 152, figs. 10-11.
1973 Discolithina japonica (Takayama); Sachs
e Skinner, p. 120, est. 4, figs. 22-24.
1979 Discolithina japonica (Takayama); Cepek e Wind,
p. 308, est. 4, fig. 3.
1987 Discolithina japonica (Takayama); Takayama
e Sato, p. 691, est. 4, fig. 6.
1991 Discolithina japonica (Takayama); Shyu e Müller,
p. 155, est. 3, fig. 18.
1992 Pontosphaera japonica (Takayama); Okada,
p. 448, est. 1, figs. 20-21.
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Forma elíptica como eixo maior situado entre 8-11
μm. Borda pouco espessa em relação à área central, que
se encontra intensamente perfurada. Estes poros, com
diâmetro ínfi mo, são praticamente imperceptíveis ao
MO. Contudo, fazem com que a birrefringência na porção central seja menos intensa do que a observada na
borda do cocólito. Coincidentemente ao maior eixo da
elipse, pode ser percebida uma estreita fi ssura. Quando
observados em vista lateral, os cocólitos apresentam
espessura da ordem de 1 μm. Eventualmente, processos
pós-deposicionais podem atuar nos poros tornando-os
mais expressivos e observáveis ao MO.

1969 Crassapontosphaera jonesii Boudreaux e Hay,
p. 273, est. 5, figs. 14-19.
1980 Pontosphaera jonesii (Boudreaux e Hay)
Backman, p. 54.
1990 Pontosphaera jonesii (Boudreaux e Hay); Aubry,
p. 175-176.
Os cocólitos desta espécie são grandes, possuem
perfil côncavo-convexo (em vista lateral) e têm contorno elíptico, cujo eixo maior situa-se entre 11-14 μm.
Apresentam borda espessa e larga, o que lhes confere
birrefringência com tons amarelados. A porção central é
fina com birrefringência cinza-escuro. Todavia, é possível
visualizar estrias que se dispõem de modo mais ou menos
paralelo ao eixo menor da elipse.
P. jonesii não é reportada freqüentemente na literatura
relativa ao nanoplâncton calcário.
Pontosphaera messinae Bartolini 1970
Est. 4, figs. 7-10
1970 Pontosphaera messinae Bartolini, p. 150, est. 7,
figs. 1-2.
1990 Pontosphaera messinae (Bartolini); Aubry,
p. 178-179.
1991 Pontosphaera messinae (Bartolini); Steinmetz,
p. 60, est. 10, figs. 3 a 6.
Com perfil côncavo-convexo em vista lateral, os cocólitos desta espécie possuem contorno elíptico com o
eixo maior variando entre 9-13 μm. Perfurações extremamente diminutas ocorrem na região central do cocólito,
sendo, portanto, imperceptíveis ao MO. Eventualmente,
em sua região central umas poucas perfurações podem
ser percebidas com este tipo de microscópio. A margem
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é pouco mais espessa do que a área central que pode exibir estrias paralelas ao eixo menor da elipse. Em termos
de birrefringência, a diferença entre estas duas regiões
é mínima, mas perceptível. Em sua região central, coincidentemente ao eixo maior da elipse, alguns exemplares
apresentam uma fileira de poros.
Às vezes, torna-se difícil distinguir exemplares de P.
messinae de P. japonica (figs. 10 e 2, respectivamente, da
estampa 4). Todavia, nesta última, o contraste de birrefringência entre a margem e a área central costuma ser
mais acentuado, uma vez que P. japonica possui muito mais
poros do que P. messinae, na área central. Além disso, a
margem de P. japonica tem a tendência de ser mais larga
do que em P. messinae.
P. messinae não é freqüentemente reportada na literatura relativa ao nanoplâncton calcário.
Pontosphaera multipora (Kamptner, 1948)
Roth 1970
Est. 4, figs. 11-13
1948 Discolithus multiporus Kamptner, p. 5, est. 1.
fig. 9.
1970 Pontosphaera multipora (Kamptner) Roth,
p. 860.
1982 Pontosphaera multipora (Kamptner); Hamilton
e Hojjatzadah, p. 166, est. 6.5, figs. 20 a 23.
1991 Pontosphaera multipora (Kamptner); Steinmetz,
p. 60, est. 10, figs. 7 e 8; est. 11, figs. 1 a 5.
1991 Discolithina multipora (Kamptner) Shyu e Müller,
p. 155, est. 3, fig. 17.
1998 Pontosphaera multipora (Kamptner); Young,
p. 242, est. 8.2, figs. 1 e 2.
Os cocólitos apresentam contorno elíptico largo com
o eixo maior medindo certa de 8-11 μm. A margem, bem
estreita em relação à área total do cocólito, mostra-se um
pouco mais espessa do que a porção central do mesmo.
Nesta região central observam-se várias perfurações (de
10 a 44, segundo Aubry, 1990) que podem estar dispostas
em fi leiras concêntricas ou apresentar uma disposição
mais caótica. Quase não há diferença, em termos de
birrefringência, entre a borda do cocólito e sua porção
central, salvo a atuação de processos pós-deposicionais
(figs. 12 e 13, est. 4).
P. multipora é facilmente caracterizada ao MO por
conta de seus poros relativamente grandes. Difere de P.
discopora por apresentar poros maiores e borda mais fina.
Além disso, em P. multipora a diferença de birrefringência
entre a borda e a parte central do cocólito é menor que
aquela apresentada por P. discopora.
Aubry (1990), citando outros autores, reconhece
que as espécies Discolithus vigintiforatus, D. lineatus, D.
martinii e D. trematotes estariam em sinonímia com P.
multipora. Young (1998) também advoga que Pontosphaera
indooceanica seria outro sinônimo do taxon em questão,
interpretação não seguida neste trabalho. Todavia, é

comum a observação de exemplares transicionais entre
estas duas espécies, sendo difícil, nestes casos, a sua
identificação taxonômica.
Pontosphaera spp.
Est. 4, figs. 14-17; est. 5, figs. 1-3
Por vezes, é comum a observação de exemplares de
Pontosphaera cujas características morfológicas não se enquadram naquelas espécies que ocorrem no Quaternário.
Os exemplares ilustrados nas figuras 14 a 17 (est. 4), por
exemplo, são semelhantes a P. indooceanica. Entretanto,
a região central destes cocólitos, embora apresentem
perfurações, não exibem a birrefringência característica
de P. indooceanica.
Do mesmo modo, o exemplar da figura 1 (est. 5) é
semelhante àqueles de P. multipora. Porém, diferenças
sutis, tais como o menor diâmetro dos poros e a margem
um tanto mais difusa, não permitem que o mesmo seja
classificado como P. multipora.
A fi gura 2 da estampa 5 ilustra outro exemplar de
difícil identificação específica. Trata-se de um espécimen
de Pontosphaera repleto de perfurações que se mostram
alinhadas em uma parte e com uma distribuição mais caótica em outra. Neste exemplar é notório o alinhamento
de uma fileira de perfurações circundando internamente
a margem do cocólito. É notória também a falta de contraste de birrefringência entre a borda e a região central
do cocólito.
Finalmente, a figura 3 (est. 5) ilustra um exemplar de
Pontosphaera em vista lateral, o que impossibilita o reconhecimento específico. Por outro lado, este exemplar
deixa claro que a margem dos pontosferídeos é mais
espessa do que a região central, o que lhe confere uma
birrefringência mais expressiva.
Gênero Scyphosphaera Lohmann 1902
Os cocólitos são relativamente grandes e apresentam
margem extremamente elevada, com dimensão (altura)
sempre bem maior do que o eixo da elipse que constitui a
sua base. Em função desta característica, os exemplares de
Scyphosphaera são observados preferencialmente em vista
lateral, tanto ao MEV quanto ao MO. Por apresentarem
margem elevada, quando vistos lateralmente assemelhamse à figura de um tonel. A conformação assumida pela margem e as ornamentações que estas exibem (poros, fileiras
de nódulos – estrias, etc.) constituem-se em características
fundamentais para a classificação das várias espécies.
De acordo com Perch-Nielsen (1985), os registros
mais antigos de Scyphosphaera encontram-se em depósitos do Eoceno Inferior. O gênero teve a maior especiação nos tempos mesomiocênicos a eopliocênicos e
atualmente apenas as espécies S. apsteinii e S. cylindrica
são encontradas no nanoplâncton (Young, 1998).
Em uma investigação nanopaleontológica costuma
ser bem simples reconhecer exemplares que pertençam
ao gênero Scyphosphaera, uma vez que são bem carac23

Série Ciência Técnica Petróleo - Seção Exploração de Petróleo - 21

terísticos. Entretanto, por vezes, é extremamente difícil
atribuir uma denominação específica aos mesmos. Como
a maioria das espécies possui dimensões avantajadas
(> 10 μm), os exemplares quebram-se com muita facilidade, dificultando, assim, a observação de todas as feições
diagnósticas. Além disso, como registrado no nanoplâncton atual, os lopadolitos produzidos por um único organismo, freqüentemente apresentam morfologias distintas,
embora semelhantes. Se levada para o registro fóssil, esta
possibilidade difi culta o reconhecimento taxonômico
específi co. Há várias espécies descritas na literatura e
a distinção entre elas, em alguns casos, leva em conta
detalhes extremamente sutis. Aubry (1990) ilustra muito
bem este problema. Do mesmo modo, Young (1998) cita
como variantes de uma única espécie muitas entidades
específicas descritas na literatura.
Segundo Perch-Nielsen (1985) e Aubry (1990) as
espécies de Scyphosphaera são encontradas com maior
freqüência em depósitos hemipelágicos e neríticos.
Scyphosphaera apsteinii Lohmann 1902
Est. 5, figs. 4-14
1902 Scyphosphaera apsteinii Lohmann, p. 132, est. 4,
figs. 26 a 30.
1970 Scyphosphaera apsteinii dilatata Gaarder, p. 119,
figs. 4 e 5.
1975 Scyphosphaera apsteinii (Lohmann); Rade, p. 154,
est. 1, figs. 3 e 7.
1979 Scyphosphaera apsteinii (Lohmann); Cepek
e Wind, p. 308, est. 4, fig. 1.
1980 Scyphosphaera apsteinii (Lohmann); Martini,
p. 565, est. 5, figs. 11-12.
1990 Scyphosphaera apsteinii (Lohmann); Martini,
p. 238, est. 2, figs. 5 a 8.
1990 Scyphosphaera apsteinii (Lohmann); Aubry,
p. 316-319.
1998 Scyphosphaera apsteinii (Lohmann); Young,
p. 244, est. 8.2, figs. 6 a 8.
Em vista lateral, os cocólitos apresentam-se semelhantes a um tonel, com altura variando entre 8-22 μm.
Esta altura é, na verdade, a borda do cocólito (margem).
Em função da relação de medidas do cocólito, duas formas podem ser distinguidas, segundo conceituação de
Gaarder (1970):
Scyphosphaera apsteinii f. apsteinii (fi gs. 4-10) – É caracterizada quando a terminação distal do cocólito tem
largura semelhante à sua base. Nestes casos, a porção
intermediária do cocólito (vista lateralmente) mostra-se
mais larga do que as extremidades.
Scyphosphaera apsteinii f. dilatata (figs. 11-14) – É reconhecida quando a terminação distal é nitidamente mais
larga do que a base do cocólito (lado proximal). Young
(1998) cita que os taxa Scyphosphaera antilleana, S. cohenii, S. magna e S. porosa seriam variantes de S. apsteinii
f. dilatata.
24

Em exemplares bem preservados é comum a observação de estrias ao longo da parede (borda) do cocólito.
Por apresentarem um volume expressivo, as estrias têm
melhor visualização quando se altera o foco da observação ao MO (figs. 8a-b).
Scyphosphaera cylindrica Kamptner 1955
Est. 5, fig. 15
1955 Scyphosphaera cylindrica Kamptner, p. 24, fig. 24.
1975 Scyphosphaera cylindrica (Kamptner); Jafar,
p. 370, est. 3, fig. 12.
1990 Scyphosphaera cylindrica (Kamptner); Aubry,
p. 354-356.
1998 Scyphosphaera cylindrica (Kamptner); Young,
p. 244, est. 8.2, figs. 10 a 13.
Vistos lateralmente, os cocólitos apresentam, em
geral, altura superior a 11 μm e têm contorno aproximadamente cilíndrico. O lado distal mostra-se um pouco
mais largo do que o lado proximal (base do cocólito). A
parede do cocólito (margem) apresenta-se reta e paralela
na base (lado proximal), passando a ser divergente próximo à terminação distal. Esta divergência faz com que o
lado distal seja mais largo do que o lado proximal.
Young (1998) cita que os taxa Scyphosphaera galeana,
S. oremesa, S. penna, S. tora, e S. elegans seriam variantes
de S. cylindrica.
Scyphosphaera defl andrei Müller 1974
Est. 5, fig. 16
1974 Scyphosphaera deflandrei Müller, p. 592, est. 13,
figs. 10-12; est. 19, figs. 7-8.
1990 Scyphosphaera deflandrei (Müller); Aubry,
p. 324-326.
Em vista lateral, os cocólitos apresentam altura superior a 11 μm. A parede tem conformação ovalada, relativamente simétrica, que dá ao cocólito uma aparência
elipsoidal. A terminação distal é mais estreita (menos
larga) do que o lado proximal. Em exemplares bem preservados, podem ser vistas algumas estrias formadas pelo
alinhamento de nódulos.
Young (1998) considera que S. defl andrei seria uma
variante de Scyphosphaera ventriosa.
Scyphosphaera globulata Bukry e Perciva1 1971
Est. 5, figs. 17-19
1971 Scyphosphaera globulata Bukry e Percival, p. 138,
est. 7, figs. 1 a 6.
1973 Scyphosphaera globulata (Bukry e Perciva1);
Hekel, p. 238, est. 2, figs. 13 a 15.
1980 Scyphosphaera globulata (Bukry e Percival);
Martini, p. 565, est. 5, figs. 17 a 20.
1988 Scyphosphaera globulata (Bukry e Percival);
Young, p. 244, est. 8.2, figs. 1, 15, 19 e 20.
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Em vista lateral, os exemplares têm contorno aproximadamente circular, com diâmetro sempre superior a 10
μm. O comprimento da base do cocólito, na maioria dos
exemplares, é aproximadamente igual ao de sua terminação distal. Entretanto, a margem do cocólito (parede) que
une essas duas extremidades tem conformação aproximadamente circular. Em exemplares bem preservados, variando-se o foco do MO, podem-se perceber estrias por
toda a parede (borda), formadas por fileiras de nódulos.
Os exemplares, volumosos, têm geometria esférica.

estar ausente (quebrada). Os cocólitos são grandes e
possuem altura superior a 13 μm.

As principais características desta espécie são o seu
aspecto esférico e os reduzidos comprimentos de seus
extremos (face distal e face proximal), em relação ao
corpo total do cocólito.

1969 Scyphosphaera pulcherrima (Defl andre); Bukry
e Bramlette, p. 378, est. 7, fig. B.

Scyphosphaera kamptneri Müller 1974
Est. 5, fig. 20
1974 Scyphosphaera kamptneri Müller, p. 592, est. 15,
fig. 6; est. 19, fig. 5-6.
1990 Scyphosphaera kamptneri (Müller); Aubry,
p. 328-330.
Em vista lateral, os cocólitos apresentam altura superior a 11 μm. A parede tem conformação oval que dá
ao cocólito uma aparência elipsoidal. Entretanto, em
sua porção terminal (lado distal), as paredes tornam-se
paralelas ou divergentes, conferindo ao lopadolito uma
aparência de jarro. A terminação distal é menor do que
o lado proximal.
É interessante observar que a diferença entre S.
kamptneri e S. deflandrei é bastante sutil e se concentra
principalmente na terminação distal. Em exemplares mal
preservados e/ou quebrados pode ser difícil distinguir
uma espécie da outra. Tal como em S. deflandrei, Young
(1998) considera que S. kamptneri seria uma variante
de S. ventriosa.
Scyphosphaera intermedia Defl andre 1942
Est. 6, figs. 1-4
1942 Scyphosphaera intermedia Defl andre, p. 134,
figs. 7-8 e 32-36.
1975 Scyphosphaera intermedia (Defl andre); Jafar,
p. 39, est. 4, figs. 4-5; est. 5, figs. 5-6.
1990 Scyphosphaera intermedia (Defl andre); Aubry,
p. 340-342.
1998 Scyphosphaera intermedia (Defl andre); Young,
p. 244, est. 8.2, figs. 16-17.
Em vista lateral, muito próximo à base do cocólito, as
margens (paredes) mostram-se simetricamente divergentes. Ainda na região proximal observa-se uma infl exão
neste comportamento e as paredes assumem uma conformação reta ou convexa, com tendência convergente
em direção à região distal. Esta inflexão pode ser abrupta
ou sutil, contínua. Próximo à terminação distal mais uma
inflexão (sempre abrupta) é observada e as paredes tornam-se novamente divergentes. Em função do estado de
preservação dos exemplares esta porção terminal pode

Scyphosphaera pulcherrima Defl andre 1942
Est. 6, figs. 5-10
1942 Scyphosphaera pulcherrima Defl andre, p. 9,
figs. 28 a 31.
1967 Scyphosphaera pulcherrima (Defl andre);
Bramlette e Wilcoxon, p. 107, est. 10, fig. 5.

1973 Scyphosphaera pulcherrima (Defl andre); Hekel,
p. 242, est. 4, figs. 7 e 8.
1975 Scyphosphaera pulcherrima (Defl andre); Rade,
p. 156, est. 2, figs. 4 e 5.
1994 Scyphosphaera pulcherrima (Defl andre); Styzen,
p. 203, est. 1, figs. 6 e 7.
1998 Scyphosphaera pulcherrima (Defl andre); Young,
p. 244, est. 8.2, figs. 21 a 25.
Em vista lateral, esta espécie assemelha-se a um vaso
artesanal, com comprimento da ordem de 10 μm ou
mais. O lado distal é mais largo do que o lado proximal
que apresenta conformação circular. A margem (parede)
tem comportamento sinuoso simétrico, mostrando-se
convexa em grande parte de sua extensão e infletindo-se
próximo à terminação distal. Após a inflexão, passa a ter
um comportamento divergente e termina abruptamente.
Os pontos de inflexão delineiam um estreitamento, cuja
extensão é semelhante àquela da base do cocólito. Por
toda a parede, em exemplares bem preservados, podem
ser vistos nódulos alinhados configurando estrias.
Young (1998) considera Sc yphosphaera amphora,
S. campanula, S. darraghi e S. halldallii como variantes
de S. pulcherrima.
Scyphosphaera spp.
Est. 6, figs. 11-19
Como dito anteriormente, nas investigações dos
nanofósseis é relativamente comum a observação de
exemplares de Scyphosphaera que nem sempre têm identifi cação fácil. Nas fi guras 11-19 (est. 6) são ilustrados
vários exemplares cuja identifi cação específi ca não foi
possível. Alguns dos exemplares eventualmente poderiam
pertencer a uma ou outra espécie acima descrita. Todavia,
o autor não conseguiu observar todas as características
distintivas.
Ordem Prinsiales Young e Bown 1997
Família Prinsiaceae Hay e Mohler 1967
De acordo com Perch-Nielsen (1985), todos os cocólitos da família Prinsiaceae apresentam contorno elíptico,
subcircular ou circular. Quando observados ao MO, com
nicóis cruzados, exibem figura de interferência dextrógira,
em visão distal. Tanto o escudo distal quanto o proxi25
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mal destes cocólitos apresentam birrefringência. Assim,
exemplares desta família, quando observados com nicóis
cruzados e descruzados, exibem as mesmas dimensões.
Esta seria uma boa característica para diferenciar os
Prinsiaceae dos Coccolithaceae.
Em termos de nanoplâncton calcário, a família Prinsiaceae é uma das mais importantes da Era Cenozóica, onde
os seus primeiros registros encontram-se nos depósitos
do Paleoceno. Como discutido no item Surgimento
e evolução da nanofl ora quaternária (p. 11), seus
exemplares sempre tiveram participação bastante expressiva (em termos de abundância e diversidade) nos mares
cenozóicos. Por ser uma família importante, com elevada
diversificação em termos de gêneros e espécies, muitos
estudos taxonômicos, filogenéticos e bioestratigráficos
têm sido realizados com seus integrantes. Como resultado, nem sempre se observa o consenso com relação
às conclusões obtidas, especialmente naquelas de caráter
taxonômico e filogenético. Muitos dos gêneros atribuídos
a Prinsiaceae por Perch-Nielsen (1985) são alocados na
família Gephyrocapsaceae por Hay (1977) e Tappan (1980).
Por outro lado, Young (1990) considera esta família em
sinonímia com Prinsiaceae.
Young e Bown (1997) consideram que a família Noelaerhabdaceae teria origem a partir de Prinsiaceae em tempos eocênicos. Assim, segundo os mencionados autores,
muitos dos gêneros desta última (sensu Perch-Nielsen,
1985) foram atribuídos à primeira.
Mesclando-se a classificação de Perch-Nielsen (1985)
e a de Young e Bown (1997), os seguintes gêneros podem
ser incluídos em Prinsiaceae: Bekelithella, Craterolithus,
Cribrocentrum, Cyclicargolithus, Dictyococcites, Emiliania,
Futyania, Gephyrocapsa, Girgisia, Hornibrookina, Neobiscutum, Noelaerhabdus, Praeprinsius, Prinsius, Pseudoemiliania,
Reticulofenestra e Toweius. Nos depósitos quaternários,
todavia, são apenas registrados os gêneros Emiliania, Gephyrocapsa, Pseudoemiliania e Reticulofenestra.
Gênero Emiliania Hay e Mohler in Hay et al.
1967
Este gênero monoespecífico é constituído por cocólitos com contorno elipsoidal de dimensões minúsculas,
onde o eixo maior varia de 1,5-5 μm. Seu escudo distal
é formado por elementos que têm o formato de “I” ou
de “T”, característica observada principalmente ao MEV.
Ao MO, com os nicóis cruzados, consegue-se observar
apenas diminutos corpos elipsoidais com birrefringência
relativamente baixa (tonalidade cinza-claro a branca).
Emiliania huxleyi (Lohmann) Hay e Mohler in
Hay et al. 1967
Est. 7, figs. 1-6
1902 Pontosphaera huxleyi Lohmann, p. 130, est. 4,
figs. 1-9; est. 6, fig. 69.
1943 Coccolithus huxleyi (Lohmann) Kamptner,
p. 43-49.
1967 Emiliania huxleyi (Lohmann) Hay e Molher in
Hay et al., p. 447, est. 10 e 11, figs. 1-2.
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1971 Emiliania huxleyi (Lohmann); Martini, est. 4,
figs. 20-21.
1987 Emiliania huxleyi (Lohmann); Takayama e Sato,
p. 697, est. 3, fig. 6.
1994 Emiliania huxleyi (Lohmann); Antunes, p. 311,
est. 1, fig. 4.
1998 Emiliania huxleyi (Lohmann); Bown e Young,
p. 2, est. 1.1, figs. 2-3.
1998 Emiliania huxleyi (Lohmann); Hine e Weaver,
p. 281, fig. 1; p. 282, fig. 1.
2003 Emiliania huxleyi (Lohmann); Marino et al.,
p. 36, est. 1, figs. 5 e 6.
As características desta espécie são idênticas às características genéricas. Segundo Perch-Nielsen (1985), os
exemplares maiores de E. huxleyi podem ser reconhecidos
ao MO devido à falta da barra na abertura central do cocólito (o que a distingue de Gephyrocapsa) e à birrefringência difusa provocada pelos elementos I ou T que compõem
o escudo distal do cocólito. Nos exemplares menores,
a birrefringência é incipiente, em face das diminutas dimensões do cocólito. Nem sempre é fácil distinguir ao
MO exemplares de E. huxleyi daqueles de Reticulofenestra
que apresentam diminutas dimensões.
McIntyre e Bé (1967) descrevem dois tipos de E.
huxleyi: um adaptado às águas mais tropicais, que se caracteriza por apresentar elementos em forma de T nos
dois escudos e uma estrutura rendilhada na área central;
no segundo tipo, mais adaptado a águas temperadas, os
elementos em forma de T formam-se apenas no escudo
distal. Geralmente, nestes exemplares, a área central
encontra-se totalmente coberta por cristais.
Gênero Gephyrocapsa Kamptner 1943
O gênero em questão foi introduzido por Kamptner
para designar cocólitos circulares a subcirculares portadores de uma abertura central transpassada por uma
barra ou crista situada no escudo distal (Perch-Nielsen,
1985; Bollmann, 1997). A barra é formada por duas placas
que saem de lados opostos da parte interna do cocólito,
encontrando-se na região central. Por vezes, observa-se
um pequeno deslocamento de uma placa em relação à
outra, na região onde se encontram.
Okada e McIntyre (1977) ilustraram uma cocosfera
de Gephyrocapsa composta por dois tipos de cocólitos
distintos, uns apresentando, e outros não, a barra que
caracteriza a região central deste gênero. Este achado
causou uma série de problemas taxonômicos já que vários cocólitos não portadores da barra foram incluídos
no gênero. De acordo com Gartner (1977) e Rio (1982),
no que se refere aos estudos nanopaleontológicos, espécimes que não apresentarem a barra transpassando a
região central do cocólito não deveriam ser incluídos no
gênero Gephyrocapsa.
As dimensões e as semelhanças morfológicas entre os
exemplares de Gephyrocapsa é outro fator que tem causado inúmeros problemas taxonômicos (Gartner, 1977;
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Rio, 1982; Matsuoka e Okada, 1989; Bolmman, 1997).
Invariavelmente, estes exemplares, em termos de dimensões, situam-se entre 1-7,5 μm, o que dificulta bastante
seu estudo e reconhecimento ao MO, especialmente
aqueles com comprimento menor do que 3,5 μm. Há
na literatura diversas espécies descritas, todas baseadas
em características morfológicas, tais como o ângulo que
a barra faz com os eixos do cocólito, as dimensões do
cocólito e sua conformação externa (elíptica a circular),
entre outros fatores observáveis ao MO. Há também
outras características, tais como o número de elementos
e ciclos dos escudos, e a estrutura e orientação da barra,
que são observáveis apenas ao MEV. Todos estes fatores
aumentam a complexidade da classificação taxonômica
dos exemplares. Deste modo, nem sempre é fácil comparar os critérios e a classificação taxonômica adotada
em diferentes trabalhos. Sem dúvida, Gephyrocapsa é um
gênero próprio para ser estudado ao MEV. De acordo
com Bollmann et al. (1998) há, no mínimo, 27 espécies
de Gephyrocapsa descritas.
Bollmann (1997) realizou estudo estatístico em exemplares de Gephyrocapsa coletados em depósitos holocênicos situados em algumas regiões oceânicas. Como
resultado, observou que várias características morfológicas exibidas poderiam ser agrupadas e refl etiriam,
na realidade, respostas ecofenotípicas a determinados
gradientes ambientais. Estes gradientes relacionam-se
preferencialmente à temperatura superfi cial das águas
e à disponibilidade de nutrientes. Além disso, verificou
que determinados morfogrupos apresentavam nítida
correlação com espécies descritas na literatura. Assim,
é possível que muitas das espécies atualmente descritas
sejam apenas variações ecofenotípicas de uma determinada entidade taxonômica. A este propósito, Gartner
(1977) também já advogava que muitas das variações
morfológicas de Gephyrocapsa poderiam ser atribuídas a
questões ambientais.
Nos trabalhos de cunho bioestratigráfico e/ou nanopaleontológico, os autores costumam abordar os exemplares de Gephyrocapsa de duas maneiras distintas: uns
consideram determinados morfogrupos e outros optam
pelo reconhecimento dos exemplares em nível específico.
No primeiro modo de abordagem, podem ser citados
Gartner (1977), Rio (1982), Matsuoka e Okada (1989),
Raffi et al. (1993), Erba (1995) e Raffi (2002), entre outros. No segundo modo, o trabalho de Hine e Weaver
(1998) e Flores e Marino (2002) constituem-se em bons
exemplos.
Na classifi cação por morfogrupos (uma taxonomia
informal – não-lineana – baseada em aspectos biométricos), as dimensões do cocólito têm importância fundamental. Assim, muitas pesquisas têm sido conduzidas
pelos critérios estabelecidos por Rio (1982), como ilustrado abaixo:
•

•

gefirocapsas pequenas: o eixo maior do cocólito
tem dimensões inferiores a 3,5 μm (est. 7, figs. 710 e 21-26);
gefirocapsas médias: o eixo maior do cocólito
situa-se entre 3,5-5,5 μm (est. 7, figs. 11-14, 27-28
e 35);

•

gefirocapsas grandes: o eixo maior do cocólito
situa-se acima de 5,5 μm (est. 7, figs. 15-20 e
29-34).

Todavia, por vezes, determinados autores (como, por
exemplo, Raffi et al. 1993) atribuem diferentes valores
para os limites entre as três classes. Na realidade, em
vez de considerarem o comprimento de 3,5 μm como
um limite entre classes, estes autores utilizam o valor
de 4 μm.
Não obstante a proposição destes três morfogrupos,
uma classificação taxonômica formal é, por vezes, esboçada em trabalhos ao MO.
Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux e Hay
1967
Est. 7, figs. 7-20
1967 Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux e Hay
in Hay, et al., p. 447, ests. 12 e 13.
1977 Gephyrocapsa caribbeanica (Boudreaux e Hay);
Gartner, est. 1, figs. 2-3.
1989 Gephyrocapsa caribbeanica (Boudreaux e Hay);
Matsuoka e Okada, est. 1, figs. 14 e 18.
1998 Gephyrocapsa caribbeanica (Boudreaux e Hay);
Hine e Weaver, est. 9.1, figs. 8-9
Os cocólitos desta espécie apresentam contorno
elíptico a sub-retangular, com dimensões que se situam
entre 2-7,5 μm. A área central é relativamente pequena
e encontra-se parcial ou totalmente preenchida por uma
barra formada por duas placas que não se superpõem
totalmente (esta superposição parcial é somente observável ao MEV). A barra, transpassando diagonalmente a
abertura central, forma um ângulo de 30-35o com o eixo
maior da elipse. De acordo com Bukry (1973) este ângulo
pode alcançar valores da ordem de 45o.
Gephyrocapsa ericsonii McIntyre e Bé 1967
Est. 7, figs. 21-25
1967 Gephyrocapsa ericsonii McIntyre e Bé, p. 571,
est. 10 e 12B.
1973 Gephyrocapsa sinuosa Hay e Beaudry, p. 672,
est. 1, figs. 13 e 14.
1998 Gephyrocapsa ericsonii (McIntyre e Bé); Hine
e Weaver, est. 9.1, figs. 2 e 3.
Exemplares desta espécie apresentam contorno elíptico e o eixo maior do cocólito, oscila entre 1,2-3 μm. A
barra característica faz um ângulo com o eixo menor da
elipse que varia de 45-50 o. Observados como um todo, os
cocólitos de G. ericsonii têm a forma de um pequeno “Z”.
Gephyrocapsa oceanica Kamptner 1943
Est. 7, figs. 26-34
1943 Gephyrocapsa oceanica Kamptner, p. 45.
1989 Gephyrocapsa oceanica (Kamptner); Matsuoka
e Okada, est. 1, figs. 1, 12, 16, 17.
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1998 Gephyrocapsa oceanica (Kamptner); Hine
e Weaver, est. 9.1, figs. 13 e 14.
Sem dúvida, esta é a espécie que mais figura nos trabalhos relativos ao nanoplâncton quaternário. Seus cocólitos apresentam formato sub-retangular a subcircular
com dimensões bastante variáveis. O eixo maior da elipse
pode variar entre 2,5-7,5 μm. Transpassando a área central, que é relativamente ampla, observa-se uma barra que
faz um ângulo bastante variável com os eixos do cocólito.
G. oceanica pode ser distinguida de G. caribbeanica por
sua área central maior, o que não permite que a barra a
oblitere quase que totalmente como ocorre em alguns
exemplares de G. caribbeanica.
Gephyrocapsa parallela Hay e Beaudry 1973
Est. 7, fig. 35.
1973 Gephyrocapsa parallela Hay e Beaudry, p. 672,
est. 1, figs. 1-12.
1973 Gephyrocapsa omega Bukry, p. 679, est. 3, figs.
5-11.
1998 Gephyrocapsa parallela (Hay e Beaudry); Hine
e Weaver, est. 9.1, figs. 11 e 12.
Os cocólitos desta espécie apresentam contorno subretangular a subcircular e possuem uma ampla abertura
central. A barra que transpassa a abertura é praticamente
coincidente com o menor eixo do cocólito. Geralmente seus
exemplares são grandes e o eixo maior varia de 4-7 μm.
É interessante observar que G. parallela e G. omega
(consideradas em sinonímia) foram descritas no mesmo
ano. Hay e Beaudry (1973) descreveram G. parallela em
amostras do Leg 15 do Deep Sea Drilling Project, enquanto G. omega foi descrita por Bukry (1973) em amostras
do Leg 16. Na descrição de Hay e Beaudry (op. cit.), os
autores observam as grandes dimensões da espécie, alertando que a mesma seria pelo menos duas vezes maior
do que G. oceanica. Todavia, nas ilustrações apresentadas
por eles, não se percebe esta diferença em relação à G.
oceanica. Além disso, as dimensões apresentadas por Hay
e Beaudry (op. cit.) para G. parallela, não correspondem à
realidade, uma vez que afirmam que o eixo maior do cocólito seria da ordem de 3 μm. Do mesmo modo, Bukry
(1973) também ressalta as grandes dimensões de G. omega
em relação a G. oceanica. Gartner (1977), por seu turno,
considera que G. omega seria apenas uma variante de G.
oceanica adaptada às regiões de clima mais frio. A outra
variante, adaptada a climas mais quentes seria G. lumina,
espécie não considerada no presente trabalho.
Gênero Pseudoemiliania Gartner 1969
Em sua proposição original, Gartner (1969) considerou como pertencentes ao gênero Pseudoemiliania cocólitos com contorno elíptico a circular, cujos escudos
podem se mostrar sólidos ou perfurados por poucas
ou muitas fendas radiais. A área central do cocólito
pode mostrar-se aberta ou mais comumente bloqueada
por uma estrutura em forma de rede. De acordo com
Perch-Nielsen (1985) e Young e Bown (1997) as fendas
que bem caracterizam os exemplares de Pseudoemiliania
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desenvolvem-se principalmente no escudo distal do cocólito. Nos espécimes maiores e mais circulares, estas
fendas são facilmente observadas ao MO. Porém, em
exemplares de contorno elíptico e geralmente menores
nem sempre esta estrutura é prontamente reconhecida
neste tipo de microscópio. Aliás, em observações ao MO,
é relativamente difícil distinguir os gêneros Pseudoemiliania e Emiliania, uma vez que ambos apresentam ranhuras
(fendas), não sendo possível reconhecer se tal estrutura ocorre somente no escudo distal (Pseudoemiliania)
ou em ambos (Emiliania).
Há uma certa confusão na literatura quanto à validade
taxonômica do gênero Pseudoemiliania (Gartner, 1977;
Perch-Nielsen, 1985; Young, 1990; entre outros). Esta
confusão advém do fato de Kamptner definir a espécie
Elisoplacolithus lacunosus de modo provisório. Posteriormente, Gartner (1969), manteve o epíteto específi co
(lacunosus) na definição de P. lacunosa, o que foi considerado inválido por Loeblich e Tappan (1970). Entretanto,
Gartner (1977) fornece uma série de citações do Código
Internacional de Nomenclatura Botânica justifi cando a
sua proposição. O fato é que o gênero Pseudoemiliania e
suas respectivas espécies têm sido utilizados até os dias
de hoje em uma série de trabalhos.
Pseudoemiliania lacunosa (Kamptner, 1963)
Gartner 1969
Est. 8, figs. 1-5
1963 Ellipsoplacolithus lacunosus Kamptner, p. 172,
est. 9, fig. 50.
1964 Coccolithites annulus Cohen, p. 237, est. 3,
figs. 1a-e.
1969 Pseudoemiliania lacunosa (Kamptner) Gartner,
p. 597, est. 2, figs. 9-10.
1971 Pseudoemiliania lacunosa (Kamptner); Martini,
est. 4, figs. 16-17.
1990 Reticulofenestra lacunosa var. lacunosa Young,
p. 83.
1994 Pseudoemiliania lacunosa (Kamptner); Antunes,
p. 311, est. 1, fig. 3.
1998 Pseudoemiliania lacunosa (Kamptner); Young,
p. 247, est. 8.3, figs. 26 e 27.
1998 Pseudoemiliania lacunosa (Kamptner); Hine
e Weaver, est. 9.1, figs. 17-18.
De acordo com Young (1990), a espécie em questão
apresenta formato circular a subcircular e possui mais de
12 fendas no escudo distal. O diâmetro do cocólito varia
de 4-8 μm. Na realidade, Young (op. cit.) quando realizou tais observações referia-se, então, a Reticulofenestra
lacunosa var. lacunosa, epíteto que não foi consagrado
pelos estudiosos do nanoplâncton calcário. Segundo
Perch-Nielsen (1985), exemplares mais arredondados de
P. lacunosa são mais freqüentes em regiões de baixas latitudes, onde as temperaturas são relativamente maiores.
Provavelmente por conta da discussão relacionada
à validade ou não do gênero Pseudoemiliania (Loeblich
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e Tappan, 1970; Gartner, 1977), Bukry (1975) tenha se
referido aos exemplares desta espécie como Emiliania
annula. Na verdade, Bukry (op. cit.) considerou o gênero
Pseudoemiliania como sinônimo de Emiliania.
Pseudoemiliania ovata (Bukry, 1973) Young
1998
Est. 8, figs. 6-12
1973 Emiliania ovata Bukry, p. 678, est. 2, figs. 10-12.
1990 Reticulofenestra lacunosa var. ovata (Bukry)
Young, p. 83.
1998 Pseudoemiliania ovata (Bukry) Young, p. 247,
est. 8.3, fig. 28.
De acordo com os critérios de Young (1990), P. ovata
apresenta contorno mais elíptico e possui menos de 12
fendas no escudo distal. As dimensões do cocólito também são relativamente menores e oscilam entre 3,5-5,5
μm. Entretanto, ao descrever estas características, Young
(op. cit.) atribuiu o nome específico de Reticulofenestra lacunosa var. ovata, epíteto não aceito pelos pesquisadores
do nanoplâncton calcário. Para Perch-Nielsen (1985), P.
ovata, cujos exemplares são mais elípticos e menores do
que P. lacunosa, é mais freqüente em regiões de latitudes
mais altas, onde as temperaturas são mais frias.
Gênero Reticulofenestra Hay et al. 1966
Os cocólitos possuem contornos elípticos, subretangular, subcircular ou circular. O escudo distal é ligeiramente maior do que o escudo proximal e um tubo
desenvolve-se na região central do cocólito, unindo os
dois escudos. A área central do cocólito pode apresentar-se coberta total ou parcialmente por uma fina rede
(Perch-Nielsen, 1985; Gallagher, 1987). Esta última ornamentação, nem sempre preservada nos exemplares
fósseis, origina-se no tubo com uma extensão de seus
elementos. Na verdade, por falta da preservação da rede,
muitos exemplares de Reticulofenestra apresentam uma
abertura na porção central do cocólito.
Os critérios mais empregados ao MO para a definição
e reconhecimento das espécies são o contorno do exemplar e as suas dimensões. Na realidade, o reconhecimento
das espécies de Reticulofenestra nem sempre é fácil, em
função de características pouco distintivas, e sempre há a
gradação entre um contorno e outro e entre um tamanho
e outro. Muitas de suas espécies apresentam estruturas
complexas somente observáveis ao MEV.
Reticulofenestra, segundo Gallagher (1987), é um gênero bifilético e surgiu no Eo-eoceno, a partir de algumas
modificações das espécies Toweius crassus e T. pertusus.
Assim, durante o Cenozóico, duas linhagens evolutivas
compõem o gênero. Em sua grande maioria, os cocólitos
de Reticulofenestra apresentam contornos sub-retangulares a elípticos. Entretanto, por vezes, algumas espécies,
com amplitude relativamente bem delimitada, exibem
contornos circulares: R. wadeae, no Eomeso-eoceno,
R. reticulata (= Cribrocentrum reticulatum), no Meso a
Neoeoceno, R. circus, no Eooligoceno, e R. rotaria, no
Neomioceno, são bons exemplos dessa recorrente ten-

dência evolutiva do gênero. De modo geral, o diâmetro
do cocólito diminui de R. wadeae para R. rotaria. Na seção
quaternária, são observadas principalmente as espécies
R. asanoi, R. minuta e R. minutula, todas provenientes da
linhagem originada de T. pertusus.
Young (1998) comenta que a literatura relativa ao
Neogeno apresenta várias propostas de classificação de
espécies pequenas de Reticulofenestra, todas baseadas nas
dimensões dos exemplares e na conformação da área
central. Todavia, estas pequenas variações morfológicas
representam, na verdade, variações ecofenotípicas sem
qualquer valor bioestratigráfico. Para a seção PliocenoPleistoceno, apenas R. pseudoumbilica (exemplares sub-retangulares maiores do que 7 μm) e R. asanoi, por serem
mais características, têm sido utilizadas com propósitos
bioestratigráficos.
Reticulofenestra asanoi Sato e Takayama, 1992
Est. 8, figs. 13-28
1987 Reticulofenestra sp. A, Takayama e Sato, p. 692,
est. 3, fig. 3.
1989 Reticulofenestra sp. A (Takayama e Sato);
Matsuoka e Okada, p. 103, est. 1, fig. 27-28.
1991 Reticulofenestra asanoi (Sato e Takayama,
no prelo); Sato et al., p. 53, est. 1, figs. 7 a 10.
1992 Reticulofenestra asanoi Sato e Takayama,
p. 459, fig. 3 (7-10).
1998 Reticulofenestra asanoi (Sato e Takayama);
Hine e Weaver, p. 281, est. 9.1, figs. 19-20.
1999 Crenalithus asanoi (Sato e Takayama);
de Kaenel et al., p. 182, est. 1, figs. 8-10.
2003 Reticulofenestra asanoi (Sato e Takayama);
Marino et al., p. 26, est. 1, figs. 1-2.
Os exemplares desta espécie apresentam contorno
circular a sub-retangular, cujo eixo maior situa-se entre
6-8 μm. A abertura central, que pode apresentar uma
rede em espécimes bem preservados, ocupa cerca de 1/3
da área total do cocólito, a qual também exibe contorno
circular a sub-retangular.
As principais características desta espécie são: seu
contorno e suas dimensões (6-8 μm de diâmetro), o
que a distingue da maioria das espécies coevas. Difere
de Pseudoemiliania lacunosa por não apresentar fendas no
escudo distal. Além disso, a abertura central de R. asanoi,
tende a ser proporcionalmente menor do que a abertura central de P. lacunosa. Nos exemplares assinalados na
estampa 8, aquele ilustrado na figura 13 possui diâmetro
pouco menor do que 6 μm.
Wei (1993) considera como pertencentes à espécie R.
asanoi todos aqueles exemplares de Reticulofenestra com
contorno circular a elíptico e que apresentem dimensões
maiores do que 6,5 μm que ocorrem no Pleistoceno.
Reticulofenestra minuta Roth 1970
Est. 8, figs. 29-33
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1970 Reticulofenestra minuta Roth, p. 850, est. 5,
figs. 3-4.
1998 Reticulofenestra minuta (Roth); Young, p. 248,
est. 8.3, figs. 20, 25.
Os exemplares exibem contorno sub-retangular a
elíptico e apresentam-se extremamente pequenos, não
ultrapassando 3 μm (eixo maior). Em exemplares bem
preservados, na região central pode ser vista uma fi na
grade com 10 a 15 poros. Observadas ao MEV, apresentam várias outras características imperceptíveis ao MO.
Reticulofenestra minutula (Gartner, 1967) Haq
e Berggren, 1978
Est. 8, fig. 34; est. 9, figs. 1-5
1967 Coccolithus minutulus Gartner, est. 5, figs. 3-4,
5a, b, c.
1978 Reticulofenestra minutula (Gartner); Haq e
Berggren, p. 1190.
1998 Reticulofenestra minutula (Gartner); Young,
est. 8.3, fig. 29.
Os exemplares desta espécie apresentam contorno elíptico a sub-retangular com pequenas dimensões,
onde o eixo maior do cocólito possui de 3-5 μm. Geralmente, R. minutula exibe uma abertura central maior
do que aquela dos exemplares típicos de R. haqii, cujas
dimensões também situam-se entre 3-5 μm. Contudo,
esta distinção nem sempre é muito prática. Na verdade,
a diferenciação entre uma e outra é bastante artificial e
leva-se em consideração a associação nanofossilífera em
que são observadas. R. minutula e R. haqii fazem parte
do plexo de pequenos reticulofenestrídeos (incluindo-se
também R. minuta) que ocorrem em quase todo o Neogeno. R. minutula é identifi cada preferencialmente em
depósitos plio-pleistocênicos, enquanto R. haqii é identificada preferencialmente nos estratos mio-pliocênicos
(Young, 1990, 1998).
Com relação a R. minuta, a distinção é feita exclusivamente em função do tamanho. Nesta última, os
exemplares são menores do que 3 μm. Backman (1980)
discorre amplamente a respeito do reconhecimento e
caracterização destas espécies.
Kameo e Takayama (1999), estudando depósitos do
Plioceno superior do Atlântico Norte, propuseram três
variedades de R. minutula (variedades A, B e C) objetivando diferenciar o plexo. De acordo com estes autores, a
variedade A exibe contorno subcircular, com diâmetro da
ordem de 5 μm; a variedade B possui contorno elíptico
e abertura central estreita com conformação também
elíptica. O eixo maior do cocólito possui de 5-7 μm de
comprimento, podendo, contudo, apresentar dimensões ligeiramente menores. Os exemplares da ordem
de 7 μm diferem de R. pseudoumbilica pelo contorno
mais alongado e pela abertura central mais estreita.
Estes exemplares maiores são referenciados em alguns
trabalhos como R. ampla; e, finalmente, a variedade C
contempla os outros exemplares que não se enquadram
nas definições das variedades A e B.
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Ordem Rhabdosphaerales Ostenfeld 1899
Família Rhabdosphaeraceae Ostenfeld 1899
De modo geral (Perch-Nielsen, 1985; Young e Bown,
1997; entre outros), a autoria de Rhabdosphaeraceae é
atribuída a Lemmermann. Todavia, Aubry (1999) deixa claro que Lemmermann, em 1908, apenas corrigiu algumas
impropriedades idiomáticas relativas ao Latim cometidas
por Ostenfeld ao definir a família; e, como dita o Código
Internacional de Nomenclatura Botânica (CINB), a correção de tais impropriedades não justifica a mudança de
autoria da família (Aubry, op. cit.).
Na família Rhabdosphaeraceae são incluídos os cocólitos com base elíptica ou circular e que apresentam
margem pouco elevada. Além disso, exibem em sua porção central um espinho protuberante que bem caracteriza os exemplares e que pode assumir várias formas e
tamanhos. A base deste espinho é constituída por um ou
dois escudos que são formados por um ou mais ciclos de
elementos (Perch-Nielsen, 1985). Estas características
dos ciclos de elementos que compõem os escudos são
somente observáveis ao MEV.
No plâncton atual, cocosferas de rabdosferídeos
são formadas por cocólitos que possuem e por cocólitos que não possuem espinhos (ditecatismo). Todavia,
apesar desta diferença, a base de todos os cocólitos
apresentam escudos similares (Young e Bown, 1997).
Os cocólitos com espinhos podem concentrar-se na
região polar ou distribuírem-se homogeneamente por
toda a cocosfera, aumentando, nestes casos, consideravelmente o seu diâmetro.
De acordo com Young e Bown (1997) os seguintes
gêneros constituem a família Rhabdosphaeraceae: Blackites, Cepekiella, Discoturbella, Naninfula, Amitha, Notiocyrtolithus, Ommatolithus, Cruxia, Acanthoica, Algirosphaera,
Anacanthoica, Cyrtosphaera, Discosphaera, Palusphaera
e Rhabdosphaera. Todos os rabdosferídeos exibem os
mesmos elementos ornamentais e estruturais e a diferenciação entre os vários gêneros é baseada no arranjo
destes elementos.
A origem dos rabdosferídeos é um tanto obscura.
Aubry (1999), citando outros autores, admite a possibilidade desta família ter surgido a partir de modificações
de alguns representantes do gênero Cyclagelosphaera (C.
alta), durante o Neopaleoceno. Por outro lado, Bown
e Young (1998) sugerem que Rhabdosphaeraceae teria
surgido, também no Neopaleoceno, a partir de modificações de representantes da família Syracosphaeraceae.
Exemplares de rabdosferídeos são observados por todo
o Cenozóico, especialmente nos estratos do Eoceno,
onde se mostram mais diversificados e abundantes
(Perch-Nielsen, 1985).
Aubry (1999) discorre amplamente a respeito das
morfoestruturas e das ornamentações dos rabdosferídeos. Nos depósitos quaternários, Acanthoica, Anacanthoica, Discosphaera e Rhabdosphaera compõem parte
do registro nanoplanctônico fóssil com abundância relativamente baixa.
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Gênero Acanthoica Lohmann 1903
Este gênero é marcado pelo expressivo polimorfismo
dos cocólitos produzidos. As cocosferas atuais exibem
cocólitos com vários formatos de diferentes comprimentos (Aubry, 1999). Eventualmente, nos sedimentos quaternários são observados alguns cocólitos que permitem
apenas caracterizar a presença do gênero compondo a
associação do nanoplâncton. Estes cocólitos geralmente
apresentam-se em vista lateral e exibem um espinho,
ambos com o mesmo comportamento em termos de
birrefringência. Maiores detalhes a respeito de Acanthoica,
suas espécies e sua diferença de Anacanthoica podem ser
vistos em Aubry (op. cit.).
Acanthoica spp.
Est. 9, figs. 6-12 e 16
Cocólitos apresentando base côncavo-convexa, exibindo um espinho em sua face distal. O comprimento da
base juntamente com o espinho oscila entre 3-8 μm.
Gênero Discosphaera Haeckel 1894
Este gênero inclui aqueles rabdosferídeos cujo espinho
apresenta forma de trompete, sendo fino nas imediações
da base e bem largo na porção mais distal. A elaboração
deste ornamento é bastante complexa compreendendo
vários ciclos de elementos (Aubry, 1999). É interessante
observar que, de modo geral, a parte basal do cocólito
apresenta diâmetro menor do que a parte terminal do
espinho (o final do “trompete”). As cocosferas do nanoplâncton atual são monotecadas e monomórficas.
Discosphaera aparentemente surgiu no Mesomioceno e
ainda é registrada no nanoplâncton atual (Aubry, 1999).
Discosphaera tubifer (Murray e Blackman,
1898) Ostenfeld, 1900
Est. 9, figs. 13-15; 17-19a e 20-21
1898 Rhabdosphaera tubifer Murray e Blackman,
p. 438, est. 15, fig. 8 a 11.
1900 Discosphaera tubifer (Murray e Blackman)
Ostenfeld, p. 200.
1902 Discosphaera tubifer (Murray e Blackman);
Lohmann, p. 141, est. 5, figs. 47-48, 50.
1964 Discosphaera tubifer (Murray e Blackman);
Cohen, p. 242, est. 5, fig. 3; est. 6, fig. 3.
1991 Discosphaera tubifer (Murray e Blackman);
Steinmetz, p. 78, est. 19, fig. 8.
1992 Discosphaera tubifer (Murray e Blackman);
Okada, p. 448, est. 1, fig. 17.
1994 Discosphaera tubifer (Murray e Backman);
Staerker, p. 245, est. 3, fig. 1.
Os cocólitos exibem um grande espinho oco em forma
de trompete. Este espinho é estreito na base, e largo em
sua porção terminal. Seu diâmetro na base é inferior a 1
μm e no topo oscila entre 2-5 μm. Seu comprimento total

situa-se entre 5-8 μm e, em exemplares bem preservados, encontra-se unido a uma base elíptica a subcircular,
cujo eixo maior varia de 1,7-2,5 μm (o lado proximal do
cocólito). Todavia, no registro fóssil, é muito comum a
observação apenas do espinho, uma vez que a base freqüentemente se quebra.
Gênero Rhabdosphaera Haeckel 1894
As cocosferas deste gênero apresentam ditecatismo.
Os cocólitos da endoteca exibem um espinho característico, enquanto aqueles da exoteca não apresentam
este aparato ornamental. Os cocólitos das duas camadas
(endoteca e exoteca) podem ter contorno circular ou
elíptico. No registro fóssil, registram-se principalmente
aqueles cocólitos com espinho.
Rhabdosphaera claviger Murray e Blackman
1898
Est. 9, figs. 19b e 22-29
1898 Rhabdosphaera claviger Murray e Blackman,
p. 438, est. 15, figs. 13 a 15.
1964 Rhabdosphaera claviger (Murray e Blackman);
Cohen, p. 240, est. 5, fig. 2; est. 6, fig. 1.
1979 Rhabdosphaera claviger (Murray e Blackman);
Cepek e Wind, p. 314, est. 7, fig. 8.
1986 Rhabdosphaera claviger (Murray e Blackman);
Knüttel, p. 288, est. 9, figs. 7 a 9.
1991 Rhabdosphaera claviger (Murray e Blackman);
Steinmetz, p. 80, est. 20, figs. 1 e 2.
1991 Rhabdosphaera claviger (Murray e Blackman);
Shyu e Müller, p. 155, est. 3, fig. 6.
1992 Rhabdosphaera claviger (Murray e Blackman);
Spaulding e Oba, p. 404, est. 1, figs. 28 a 30.
1994 Rhabdosphaera claviger (Murray e Blackman);
Staerker, p. 245, est. 1, figs. 3 e 5.
1994 Rhabdosphaera claviger (Murray e Blackman);
Takayama e Sato, p. 692, est. 4, fig. 9.
Os cocólitos apresentam base subcircular com diâmetro que varia de 3-5 μm. Vista de lado, esta base tem
conformação côncavo-convexa ou plano-convexa. De
sua porção central, surge um espinho, com comprimento de 5-11 μm, em forma de clava. Observados ao MO,
R. claviger tem maior birrefringência quando o espinho
faz um ângulo de 45º com as direções de polarização.
Quando observados ao MEV, percebe-se que o espinho
é composto por vários elementos (cristais) alongados e
rombiformes. Eventualmente esta característica pode ser
observada ao MO.
Rhabdosphaera stylifera Lohmann 1902
Est. 9, figs. 30-34
1902 Rhabdosphaera stylifer Lohmann, p. 143, est. 5,
fig. 65.
1964 Rhabdosphaera stylifer (Lohmann); Cohen,
p. 242, est. 5, fig. 3; est. 6, fig. 3.
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1994 Rhabdosphaera stylifer (Lohmann); Takayama
e Sato, p. 692, est. 4, fig. 10.
R. stylifera é composta por uma base elíptica cujo eixo
maior varia de 1,5-3,5 μm. Vista de lado, a base tem conformação côncavo-convexa ou plano-convexa. O espinho
desta espécie, com aspecto cilíndrico, assemelha-se a uma
agulha com terminação abrupta e pontiaguda, alcançando
um comprimento que varia de 3-10 μm. Quando observados ao MO, os exemplares de R. stylifera apresentam
maior birrefringência quando o espinho faz um ângulo de
45º com as direções de polarização.
Na literatura, verifica-se certa confusão entre R. stylifera e R. claviger. Alguns autores, inclusive, consideram estes
taxa em sinonímia (Aubry, 1999). Entretanto, a diferença na
conformação dos espinhos facilita a distinção entre ambas.
Mas, há exemplares transicionais entre as duas espécies.
Aubry (1999), citando Gran e Braarud, informa que o
epíteto específico correto é stylifera e não stylifer, como
muitas vezes referenciado na literatura.
Ordem Stephanolithiales Bown e Young 1997
Família Calciosoleniaceae Kamptner 1937
Esta família reúne cocólitos com aspecto romboidal,
semelhantes a um paralelogramo. Os exemplares apresentam borda espessa em relação à sua porção central,
que é constituída por vários elementos paralelos. Estes
elementos, que conferem ao centro do cocólito um
aspecto de grelha, crescem lateralmente a partir da
borda e se encontram em sua porção central. Segundo
Tappan (1980), os gêneros Acanthosolenia, Anoplosolenia,
Calciopappus, Calciosolenia, Dictyolithus, Navisolenia e
Scapholithus integram a família. À exceção de Scapholithus, todos os demais são recentes e não apresentam
interesse micropaleontológico.
De acordo com Bown e Young (1997), a família em
questão surgiu durante o Titoniano (Eocretáceo), provavelmente a partir do gênero Truncatoscaphus (Stephanolithiaceae) que teria dado origem ao gênero Scapholithus (S.
fossilis). Alguns autores consideram Scapholithus em sinonímia com Calciosolenia. Young e Bown (1997) também consideram Acanthosolenia em sinonímia com Calciosolenia.
Gênero Scapholithus Defl andre in Defl andre
e Fert 1954
As características deste gênero são bastante semelhantes às da família Calciosoleniaceae. Poucas espécies o
integram, sendo que as mais importantes são S. fossilis e
S. rhombiformis. Segundo Perch-Nielsen (1985), as demais
espécies podem ser consideradas em sinonímia com uma
das duas. A distinção entre as duas espécies mencionadas
é feita principalmente a partir da conformação do paralelogramo. Em S. rhombiformis, o paralelogramo tem um
aspecto mais losangular e as dimensões dos lados são
aproximadamente semelhantes. Em S. fossilis, o paralelogramo é bem alongado e os lados apresentam dimensões
bem diferentes, dois a dois. Aubry (1988) descreve grande
parte das espécies atualmente definidas.
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Scapholithus fossilis Defl andre in Defl andre
e Fert 1954
Est. 10, figs. 1-4
1954 Scapholithus fossilis Defl andre, p. 165, est. 8,
figs. 12, 16-17.
1964 Scapholithus fossilis (Defl andre); Cohen, p. 244,
est. 2, fig. 2; est. 3, fig. 4.
1979 Scapholithus fossilis (Defl andre); Cepek e Wind,
p. 302, est. 1, fig. 4.
1991 Scapholithus fossilis (Defl andre); Shyu e Müller.
p. 155, fig. 7.
1992 Scapholithus fossilis (Defl andre); Spaulding
e Oba, p. 404, est. 1, figs. 19 a 21.
1994 Scapholithus fossilis (Defl andre); Staerker,
p. 254, fig. 6.
Cocólitos em forma de paralelogramo bem alongado,
apresentando borda espessa em relação à porção central,
que é constituída por vários elementos paralelos dispostos longitudinalmente. De modo geral, os exemplares
apresentam birrefringência baixa (cinza-escuro), quando
observados ao MO, com os nicóis cruzados. Em geral,
o eixo maior do paralelogramo é menor do que 8 μm.
Exemplares desgastados, por conta de processos pós-deposicionais, podem exibir contorno lenticular/acicular.
De acordo com a literatura, S. fossilis surgiu durante
o Titoniano e é encontrado atualmente no nanoplâncton.
Assim, pode ser considerado um verdadeiro fóssil vivo.
Nos depósitos quaternários sempre tem rara expressão
em termos de abundância e freqüência.
Ordem Syracosphaerales Hay 1977
No arranjo taxonômico proposto por Young e Bown
(1997), há um pequeno engano que deve ser corrigido.
Estes autores atribuem a Ordem em apreço a Ostenfeld
e a família Syracosphaeraceae a Hay. Entretanto, a Ordem
Syracosphaerales parece ter sido efetivamente proposta
por Hay (1977). Ainda segundo Hay (op. cit.), a família
Syracosphaeraceae foi proposta por Lemmermann.
Família Syracosphaeraceae Lemmermann
1908
Esta família possui poucos representantes fósseis e
sua maior diversidade é registrada no nanoplâncton atual.
Segundo Young e Bown (1997), siracosferídeos possuem
cocosferas bastante elaboradas freqüentemente mostrando ditecatismo. A exoteca exibe cocólitos com vários
formatos, principalmente na região polar da cocosfera.
Os cocólitos da endoteca têm, todos, aproximadamente
o mesmo formato e exibem uma borda relativamente alta
em relação à parte central.
Os cocólitos de Syracosphaeraceae são estruturas
delicadas, raramente preservadas no registro sedimentar.
De acordo com Young e Bown (1997), há a tendência de
enquadrar todas as formas de cocólitos relacionados a
esta família no gênero Syracosphaera, principalmente aque-
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les observados nos sedimentos. Além deste, a família é
também integrada pelos gêneros Alisphaera, Alveosphaera,
Calciopappus, Canistrolithus, Coronosphaera, Michaelsarsia
e Ophiaster. À exceção de Syracosphaera e Coronosphaera,
todos os demais ainda não contam com representantes
fósseis. Os gêneros Caneosphaera e Deutschlandia estariam em sinonímia com Syracosphaera (Young e Bown, op.
cit.). De acordo com Perch-Nielsen (1985) é praticamente
impossível distinguir um gênero do outro no registro fóssil, quando os estudos são conduzidos somente ao MO.
Segundo Perch-Nielsen (1985), os siracosferídeos são
freqüentemente registrados nos depósitos do Mioceno
Superior ao Holoceno. A mencionada autora informa
ainda que o registro mais antigo da família seria do Oligoceno e seu representante seria a espécie Syracosphaera
clathrata. Do mesmo modo, Bown (2005) também assinala
a ocorrência do gênero em estratos do Oligoceno, com a
descrição de outra espécie, atribuída questionavelmente
ao gênero (Syracosphaera? tanzanensis).
Gênero Syracosphaera Lohmann 1902
Este gênero é representado por cocolitoforídeos que
exibem ditecatismo, com os cocólitos da exoteca possuindo formato bastante variável. Aqueles da endoteca
são mais homogêneos apresentando conformação elíptica,
com uma borda bastante elevada em relação à porção
central. Por sua vez, esta região do cocólito é composta
por elementos tabulares que se dispõem radialmente. A
distinção entre as espécies geralmente é feita a partir da
birrefringência destes elementos e de alguma ornamentação, por vezes exibida na porção central do cocólito.
Segundo Perch-Nielsen (1985), os cocólitos da endoteca são os mais freqüentemente registrados nos
sedimentos.
Syracosphaera lamina Lecal-Schlander 1951
Est. 10, figs. 5-8
1951 Syracosphaera lamina Lecal-Schlander,
p. 286-287, fig. 23.
1973 Syracosphaera clava Hay e Beaudry, p. 676,
est. 2, figs. 15 e 16.
1985 Syracosphaera lamina (Lecal-Schlander);
Mostajo, p. 270, est. 4, figs. 48 e 49.
1991 Syracosphaera lamina (Lecal-Schlander); Shyu
e Müller, p. 157, est. 5, fig. 16.
Cocólitos com geometria elíptica, cujo eixo maior
possui dimensão inferior a 5 μm. A margem tem espessura maior do que a área central que é relativamente
larga e formada por elementos dispostos radialmente
(somente observado ao MEV). Na porção central do
cocólito observa-se um elemento com formato retangular estreito (uma barra), alinhado segundo o eixo maior
da elipse e que apresenta birrefringência tão expressiva
quanto àquela da borda. Quando observado ao MEV, percebe-se que este elemento é composto por minúsculos
cristais. A literatura não é muito prolífica em citações
de S. lamina ao MO.

Syracosphaera pulchra Lohmann 1902
Est. 10, figs. 9-11
1902 Syracosphaera pulchra Lohmann, p. 134, est. 4,
figs. 33, 36 e 37.
1964 Discolithus histricus (Kamptner) Cohen, p. 236,
est. 1, figs. 2; est. 2, fig. 1.
1973 Syracosphaera histrica (Kamptner);
Sachs e Skinner, p. 120, est. 4, figs. 9 a 11.
1973 Syracosphaera pulchra (Lohmann);
Sachs e Skinner, p. 120, est. 4, figs. 12 a 15.
1979 Syracosphaera pulchra (Lohmann);
Cepek e Wind, p. 302, est. 1, fig. 6.
1991 Syracosphaera pulchra (Lohmann); Shyu e Müller,
p. 157, est. 5, fig. 14.
1992 Syracosphaera pulchra (Lohmann);
Spaulding e Oba, p. 404, est. 1, figs. 22 a 24.
1985 Syracosphaera histrica (Kamptner);
Perch-Nielsen p. 523, figs. 73.3 e 73.9.
1985 Syracosphaera pulchra (Lohmann);
Perch-Nielsen, p. 523, figs. 73.1, 73.2 e 73.6 a 73.9.
1998 Syracosphaera pulchra (Lohmann); Young, p. 246,
est. 8.2, figs. 26 e 27.
1998 Syracosphaera histrica (Kamptner);
Hine e Weaver, p. 280, est. 9.1, fig. 28.
2003 Syracosphaera histrica (Kamptner); Marino et al.,
p. 36, est. 1, fig. 3.
Os cocólitos têm formato elíptico cujo comprimento
maior varia de 4-8 μm. Quando observados ao MO, distinguem-se apenas a borda e a parte central do cocólito.
A borda apresenta birrefringência pouco mais acentuada
do que a porção central, em função de sua maior espessura. Quando observados ao MEV, a parte central é
composta por muitos elementos dispostos radialmente.
Estes elementos possuem geometria retangular. Na porção central do cocólito, exemplares bem preservados
podem ostentar um espinho que parece ser formado por
um único elemento. Observados ao MO, com o maior
eixo da elipse aproximadamente paralelo a uma das direções de polarização, os exemplares mostram-se com
birrefringência relativamente mais elevada.
A literatura é extremamente ambígua no que se refere
à identificação de S. pulchra e a diferenciação entre a mesma e S. histrica, quando observadas ao MO. Como pode
ser visto, em algumas das referências apresentadas figura
o epíteto S. histrica, embora nem sempre seja possível
perceberem-se as diferenças morfológicas entre as duas
espécies. Assim, adotou-se a diretriz de Young (1998),
que propõe que S. pulchra seja uma denominação default
para estes cocólitos. Reid (1980) apresenta ilustrações
de S. histrica e S. pulchra obtidas ao MEV. A julgar pelas
fotografi as apresentadas por Perch-Nielsen (1985, fi gs.
73.2 e 73.3) as diferenças entre S. histrica e S. pulchra,
quando observadas ao MO, estariam na intensidade da
birrefringência e no comportamento das linhas de extinção que configurariam diferentes geometrias na região
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central dos cocólitos. S. histrica teria birrefringência mais
elevada na borda do que no centro. Além disso, as partes
iluminadas na região central do cocólito teriam forma de
X. Em contrapartida, S. pulchra (ver est. 10, fig. 11) teria
maior birrefringência na região central do cocólito e as
partes iluminadas teriam configuração em forma de cruz.
Claro está que esta confi guração mudaria, conforme a
movimentação da platina giratória do MO.

Heterococólitos Incertae sedis
Gênero Florisphaera Okada e Honjo 1973
Os nanolitos deste gênero monoespecífico têm aparência de placas com formato poligonal assimétrico, geralmente com quatro a cinco lados. Possuem comprimento
da ordem de 0,8-7,8 μm e largura oscilando entre 0,7-5
μm. Os lados da placa apresentam pequenas dimensões
à exceção de dois maiores que se mostram paralelos ou
subparalelos (convergentes). O limite entre os lados da
placa poligonal pode mostrar-se angular ou arredondado.
As placas possuem espessura fina, entre 0,05-0,25 μm, o
que confere uma baixa birrefringência quando observados ao MO, com os polarizadores cruzados. De acordo
com Young e Bown (1997), o eixo cristalográfico “C” dos
cristais que constituem o nanolito é paralelo ao eixo de
maior dimensão da placa. Todavia a birrefringência é muito baixa em função de sua reduzida espessura. A única
espécie descrita (F. profunda) possui duas variedades que,
segundo Young (1998), nem sempre são facilmente distinguíveis. Na realidade, estas variedades são diferenciadas
a partir das dimensões do nanolito.
Florisphaera profunda Okada e Honjo 1973

Gênero Neosphaera Lecal-Schlauder 1950
Os cocólitos deste gênero monoespecíf ico são
constituídos por um único aro plano, com uma franja
relativamente ampla formada por um grande número de
elementos curvos. O diâmetro total do cocólito oscila
entre 5-12 μm. A franja apresenta baixa birrefringência
em relação à parte central do aro. A área central caracteriza-se por uma ampla abertura circular. De acordo
com Okada e McIntyre (1977) esta abertura circular varia
acentuadamente em termos de diâmetro.
Vários estudos desenvolvidos no nanoplâncton atual
têm sugerido e demonstrado que os aros de N. coccolithomorpha desenvolvem-se em uma das fases do ciclo de
vida de Ceratolithus cristatus (descrito adiante), onde esta
espécie produziria uma cocosfera formada pelos referidos
aros (Young et al. 1998; Cros et al. 2000; Sprengel e Young,
2000; entre outros). Entretanto, a literatura tem tratado
estes dois taxa como entidades distintas, procedimento
seguido no presente trabalho.
Neosphaera coccolithomorpha LecalSchlauder 1950
Est. 10, figs. 19-25
1950 Neosphaera coccolithomorpha Lecal-Schlauder,
p. 163, est. 6, figs. 4-6.

Est. 10, figs. 12-18

1967 Cyclococcolithus cricotus Gartner, p. 5, est. 7,
figs. 5-6, 7a-c.

1973 Florisphaera profunda var. A Okada e Honjo,
p. 373-374, est. 2, figs. 4 e 5.

1979 Cyclolithella annula (Cohen) Cepek e Wind,
p. 302, est. 1, fig. 5.

1973 Florisphaera profunda var. B Okada e Honjo,
p. 374, est. 1, fig. 6; est. 2, fig. 6.

1992 Neosphaera coccolithomorpha (Lecal-Schlauder);
Okada, p. 448, est. 1, fig. 19.

1977 Florisphaera profunda Okada e McIntyre, p. 36.

1998 Neosphaera coccolithomorpha (Lecal-Schlauder);
Young, p. 254, est. 8.5, figs. 21, 25 e 26.

1977 Florisphaera profunda var. elongata Okada e
McIntyre. p. 36-38.
1985 Florisphaera profunda (Okada e Honjo);
Perch-Nielsen, p. 534, figs. 81.1-3.
1998 Florisphaera profunda (Okada e Honjo); Young,
p. 255, est. 8.6, fig. 20.
2003 Forisphaera profunda var. profunda (Okada
e Honjo); Yang e Wei, p. 15, est. 1, fig. 3.
As características da espécie são idênticas àquelas
do gênero.
A partir das diferenças nas dimensões dos exemplares,
Okada e McIntyre (1977) propuseram duas variedades:
Forisphaera profunda var. profunda (est. 10, figs. 12-15
e 17a) – trata-se da variedade de menor tamanho e o
comprimento do nanolito varia entre 0,8-3,1 μm. A largura, por sua vez, oscila entre 0,7-2,5 μm. Em geral esta
variedade tem o formato “mais quadrado”;
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Florisphaera profunda var. elongata (est. 10, figs. 16, 17b
e 18) – na variedade elongata, o comprimento do nanolito
varia entre 1,7-7,8 μm. A largura situa-se entre 1,3-5 μm.
A variedade elongata tem o contorno “mais retangular”.

1998 Neosphaera coccolithomorpha (Lecal-Schlauder);
Hine e Weaver, p. 280, est. 9.1, fig. 27.
As características da espécie são idênticas àquela do
gênero Neosphaera.
Gênero Umbellosphaera Paasche in Markali e
Paasche 1955
Os cocólitos deste gênero apresentam contorno elíptico a subcircular com o escudo distal bastante expandido,
formado por elementos que se elevam a partir de um disco
central bem pequeno. A união de todos estes elementos,
projetados distalmente, adquire a forma de trompete. A
sua largura máxima (eixo maior da projeção distal) situa-se
abaixo de 9 μm e exibe birrefringência baixa. Os elementos que formam este escudo distal têm aspecto triangular
ou acicular. Linhas de sutura com birrefringência um pouco
mais elevada podem ser vistas na união dos elementos que
constituem o escudo distal. A base do disco onde os ele-
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mentos do escudo distal encontram-se unidos é espessa
(birrefringência elevada) e apresenta geometria elíptica
com o eixo maior medindo cerca de 2 μm. As linhas de
extinção no escudo basal são bem marcantes.
Atualmente há apenas duas espécies descritas neste
gênero: U. irregularis e U. tenuis, que são consideradas em
sinonímia por Perch-Nielsen (1985).
Umbellosphaera irregularis Paasche in Markali
e Paasche 1955
Est. 11, figs. 1-9
1937 Coccolithus tenuis Kampter, p. 311, est. 17, figs.
41 e 42.
1955 Umbellosphaera tenuis (Kamptner); Paasche,
p. 96, est. 1 e 2.
1955 Umbellosphaera irregularis Paasche, p. 97,
est. 3 e 4.
1985 Umbellosphaera irregularis (Paasche); PerchNielsen, p. 538, figs. 84.1 a 4.
1991 Umbellosphaera irregularis (Paasche); Steinmetz,
p. 80, est. 20, figs. 5 a 8; est. 21, figs. 1 a 4.
1998 Umbellosphaera irregularis (Paasche); Young,
p. 254, est. 8.5, fig. 30.
Exemplares da espécie têm morfologia idêntica àquela
descrita para o gênero.

Holococólitos
Família Calyptrosphaeraceae Boudreaux e
Hay 1969
Esta família congrega todos os gêneros que guardam
afinidade estrutural com os holococólitos. Trata-se,
portanto, de uma família artificial, onde nem sempre é
possível visualizar relações fi logenéticas entre os seus
integrantes.
Como dito no item Taxonomia dos nanofósseis
do Quaternário (p. 14), com o estudo do nanoplâncton
atual tem sido observado que alguns organismos produzem alternadamente, durante o ciclo vital, heterococólitos e holococólitos. Assim, na medida em que os estudos
avançam muitos gêneros e espécies caracterizados estruturalmente como holococólitos (e que poderiam ser
enquadrados em Calyptrosphaeraceae) podem perder
este status e passarem a ser vistos como “formas” de
organismos pertencentes a outras famílias (Jordan et al.
1993). Não obstante, a família Calyptrosphaeraceae tem
utilidade no arranjo taxonômico do nanoplâncton fóssil.
Os seguintes gêneros cenozóicos integram a família,
todos observados no registro fóssil: Clathrolithus, Corannulus, Daktylethra, Holodiscolithus, Lanternithus, Octolithus,
Orthozygus, Peritrachelina, Quadrilateralis, Semihololithus,
Tetralithoides e Zygrhablithus.
A grande maioria destes gêneros possui uma ou poucas espécies descritas e as suas ocorrências nos depósitos

sedimentares são sempre discretas. Embora escassos,
os holococólitos têm sido observados nos depósitos do
Cretáceo e do Cenozóico. Com relação a este Eratema,
são relativamente mais freqüentes no Paleogeno do que
no Neogeno. No quaternário, são registrados principalmente Holodiscolithus e Tetralithoides.
Gênero Holodiscolithus Roth 1970
Este gênero é integrado por cocólitos constituídos por
minúsculos cristais de calcita com formato romboédrico,
todos tendo a mesma orientação cristalográfica. Os cocólitos mostram geometria elíptica com várias perfurações
distribuídas por toda a sua superfície. Quase não apresentam birrefringência quando observados ao MO com
os nicóis cruzados, uma vez que o eixo cristalográfi co
“C” de seus cristais é aproximadamente perpendicular
ao plano da platina giratória. Em vista lateral mostram
birrefringência mais alta.
Holodiscolithus macroporus (Defl andre in
Defl andre e Fert, 1954) Roth 1970
Est. 11, figs. 10-16
1954 Discolithus macroporus Defl andre, p. 138, est.
12, fig. 5.
1964 Discolithus macroporus (Defl andre); Cohen,
p. 236, est. 3, fig. 5; est. 4, fig. 6.
1970 Holodiscolithus macroporus (Defl andre) Roth,
p. 866, est. 11, fig. 6.
Os cocólitos têm um formato hexagonal/octogonal
a elíptico, cujo eixo maior situa-se entre 2,5-5 μm. São
côncavo-convexos em vista lateral, com uma protuberância dômica na face convexa (figs. 15 e 16). Por toda a
superfície ocorrem várias perfurações (poros) que podem
se apresentar alinhadas em fileiras. Vistos de topo (figs.
10 a 14) exibem birrefringência baixa; em vista lateral (figs.
15 e 16) a birrefringência é relativamente mais alta.
Aubry (1988) sugere que H. solidus e H. macroporus
seriam a mesma espécie.
Gênero Tetralithoides (Theodoridis, 1984)
Jordan et al. 1993
Sob este gênero encontram-se aqueles holococólitos
de contorno elíptico que apresentam uma borda pouco
espessa circundando a área central, que é totalmente
preenchida por placas. Estas placas (blocos), geralmente
em número de quatro, exibem baixa birrefringência.
Tetralithoides quadrilaminata (Okada e
McIntyre, 1977) Jordan et al. 1993
Est. 11, figs. 17-20
1977 Cricosphaera quadrilaminata Okada e McIntyre,
p. 15, est. 6, figs. 5 e 6.
1984 Tetralithoides symeonidesii Theodoridis, p. 88,
est. 9, figs. 9 a 12.
1992 Cricosphaera quadrilaminata (Okada e
McIntyre); Okada, p. 448, est. 1, fig. 16.
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1993 Tetralithoides quadrilaminata (Okada e McIntyre)
Jordan et al., p. 19, est. 1, figs. 1-2.
Os exemplares ilustram contorno elíptico, com o eixo
maior variando entre 4-7 μm. Borda relativamente alta
(anel) em relação ao centro, que é composto por três
ou quatro placas (blocos) que apresentam contorno angular, de um lado, e arredondado, de outro. Estes blocos
encontram-se unidos na região central, dando uma sólida aparência ao cocólito. As linhas de união dos blocos
confi guram um X ou um Y, se formado por quatro ou
três blocos, respectivamente. A área central mostra-se
em descontinuidade óptica com o anel que a circunda.
Os blocos também apresentam diferentes orientações
cristalográfi cas. Com o movimento da platina apresentam diferentes comportamentos ópticos, em termos de
luminosidade máxima e de extinção. De modo geral, todo
o cocólito apresenta baixa birrefringência.

Gênero Braarudosphaera Defl andre 1947
As espécies deste gênero são formadas por cinco pentalitos com formato trapezoidal, todos dispostos em um
mesmo plano quando integram o nanolito, conferindo-lhe
um contorno pentagonal. Eventualmente, em determinadas
espécies, os pentalitos podem exibir uma pequena superposição. A diferenciação entre as espécies é feita principalmente a partir da conformação trapezoidal dos segmentos.
Tappan (1980) e Aubry (1989) comentam que os gêneros Eodiscoaster e Citrocalculus encontram-se em sinonímia
com Braarudosphaera.
Braarudosphaera bigelowii (Gran e Braarud,
1935) Defl andre 1947

Nanolitos

Est. 11, figs. 21-26

Família Braarudosphaeraceae Defl andre 1947

1935 Pontosphaera bigelowi Gran e Braarud, p. 389,
fig. 67.

Esta família é composta por nanolitos que apresentam contorno pentagonal ou estrelar (estrelas com cinco
pontas). Estas formas, que receberam a denominação
de pentalitos, são compostas por cinco segmentos que
se desenvolvem em torno do eixo do nanolito e as suas
suturas formam um ângulo constante de 72°. Quando
observados ao MO, com os nicóis cruzados, cada segmento apresenta característica óptica distinta dos demais e
comporta-se como um único cristal independente. Assim,
ao se movimentar a platina giratória do MO, os segmentos entram em extinção e em máxima birrefringência
alternadamente.
Os segmentos podem possuir, basicamente, três tipos de contorno: trapezoidal, triangular ou em forma
de bumerangue. Além das formas geométricas distintas,
podem variar em espessura, disporem-se ou não em um
mesmo plano horizontal, quando integram o nanolito, e,
por vezes, podem apresentar uma pequena superposição, uns sobre os outros. Por fim, podem também exibir
ornamentações (orifícios, prolongamentos, espessamento diferencial – cristas – etc.). O cruzamento de todas
essas características morfológicas constitui a base para
diferenciar e caracterizar as espécies e os gêneros que
compõem a família.
De acordo com Young e Bown (1997) e Bown e Young
(1998), os seguintes gêneros constituem a família Braarudosphaeraceae: Braarudosphaera, Bukryaster, Micrantolithus,
Trapezopentus, Pemma, Pentaster e Quinquerhabdus.
Os braarudosferídeos, segundo Perch-Nielsen (1985),
surgiram durante o Portlandiano (Eocretáceo). Os gêneros mais importantes, em termos de abundância no
registro sedimentar são: Braarudosphaera (Cretáceo a
Quaternário), Micrantolithus (Cretáceo a Terciário – Mioceno) e Pemma (Eoceno Médio à base do Oligoceno). No
Cenozóico, na maioria das vezes, são observados com
maior abundância e diversidade em depósitos hemipelágicos ou mais proximais (Perch-Nielsen, op. cit.). Aubry
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(1989) comenta detalhadamente muitas das características dos braarrudosferídeos cenozóicos.

1947 Braarudosphaera bigelowi (Gran e Braarud)
Defl andre in Defl andre e Fert, p. 439, figs. 1 a 5.
1970 Braarudosphaera bigelowii (Gran e Braarud);
Bartolini, p. 152, est. 1, fig. 1.
1991 Braarudosphaera bigelowii (Gran e Braarud);
Steinmetz, p. 60, est. 10, figs. 1-2.
1992 Braarudosphaera bigelowii (Gran e Braarud);
Okada, p. 448, est. 1, fig. 29.
Os pentalitos são planos e formados por cinco segmentos, dispostos lado a lado. Quando completos, possuem dimensões que variam de 2-15 μm.
Aubry (1989), citando outros autores, comenta que a
presença da espécie pode ser controlada pela lâmina d’água
onde ocorre a deposição, pela salinidade ou pelo grau de
turbulência das águas marinhas. Em sedimentos formados
em ambientes distais, B. bigelowii costuma ter baixa freqüência. Exceção deve ser feita para a vasa à Braarudosphaera, de idade Oligoceno, observada em amplas regiões dos
oceanos Atlântico Norte e Atlântico Sul. Como o próprio
nome indica, estes depósitos constituem um chalk formado
principalmente por exemplares de Braarudosphaera.
Nos depósitos quaternários, os exemplares de B. bigelowii geralmente apresentam dimensões menores do que 10
μm e exibem birrefringência relativamente baixa, uma vez
que os elementos trapezoidais possuem pouca espessura.
Entretanto, processos pós-deposicionais podem incrementar a birrefringência dos pentalitos. Stradner (1960, apud
Aubry, 1986) propôs para os exemplares com estas características a subespécie B. bigelowii parvula. Todavia, esta entidade taxonômica não tem sido referenciada na literatura.
Família Ceratolithaceae Norris 1965
Esta família reúne nanolitos com formato de ferradura, na maioria das vezes assimétrica e com terminações
pontiagudas, semelhantes a chifres. Vários tipos de orna-
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mentações podem ocorrer por todo o corpo do nanolito. Esporão, espinho apical (desenvolvido na curvatura
externa do nanolito), quilhas, nódulos, haste (tangente a
um dos lados do nanolito) são algumas das ornamentações mais freqüentes.
No registro sedimentar marinho, nanofósseis com
formato de ferradura são observados em vários níveis
estratigráficos. Em depósitos do Albiano, pertencem ao
gênero Ceratolithina; no Campaniano/Maastrichtiano são
referenciados, em nível genérico, como Ceratolithoides,
epítetos atribuídos em função da semelhança morfológica entre os mesmos e o gênero Ceratolithus, registrado
nos estratos marinhos do Cenozóico superior. Todavia,
como salienta Perch-Nielsen (1985), estas entidades taxonômicas não guardam qualquer relação de ascendência com os ceratolitídeos do Neogeno. Young e Bown
(1997) não consideram Ceratolithina e Caratolithoides
como integrantes da família Ceratolithaceae. Para estes
autores, apenas Amaurolithus, Ceratolithus e Angulolithina
pertencem à família. Não obstante, este último gênero
é considerado de modo questionável, uma vez que pode
estar relacionado a fragmentos de outros organismos fósseis não relacionados às algas nanoplanctônicas (Young e
Bown, op. cit.). Aliás, Young (1998, p. 264) assinalou que A.
arca, a única espécie do gênero, não estaria relacionada
à família Ceratolithaceae.
Para Perch-Nielsen (1985), os ceratolitídeos têm
origem a partir do gênero Triquetrorhabdulus, em tempos
neomiocênicos, hipótese também defendida por Raffi et
al. (1998). Para estes últimos, T. rugosus teria dado origem
tanto a Amaurolithus primus quanto a Ceratolithus armatus. A partir daí, e se estendendo até o Quaternário, os
ceratolitídeos diversificaram-se bastante, dando origem
a várias espécies. O gênero Amaurolithus extinguiu-se
no Plioceno; Ceratolithus, por seu turno, ainda mantém
representantes no nanoplâncton atual.
Em função de suas características, os ceratolitídeos
são melhor estudados ao MO do que ao MEV. Tanto
Amaurolithus quanto Ceratolithus comportam-se como um
único cristal quando observados ao MO. Todavia, a distinção entre ambos é bastante simples: enquanto o primeiro
tem baixa birrefringência ou se mostra extinto com os
nicóis cruzados, o segundo, ao contrário, exibe birrefringência elevada, uma vez que o eixo cristalográfico “C” da
calcita que o constitui se encontra paralelo ao plano que
contém a platina giratória. A distinção e caracterização
das espécies dos dois gêneros são realizadas levando-se
em consideração seus atributos ornamentais.
Gênero Ceratolithus Kamptner 1950
Como dito acima, este gênero refere-se àqueles ceratolitídeos que apresentam alta birrefringência quando
observados ao MO, com nicóis cruzados e posicionados
a 45º das direções de polarização.
Ceratolithus armatus Müller 1974
Est. 11, fig. 27
1974 Ceratolithus armatus Müller, p. 591, est. 11,
figs. 4-6; est. 19, figs. 3-4.

1974 Ceratolithus acutus Gartner e Bukry, p. 155,
est. 1, figs. 1-4
1985 Ceratolithus armatus (Müller); Perch-Nielsen,
p. 455, fig. 16.6.
1985 Ceratolithus acutus (Gartner e Bukry); PerchNielsen, p. 455, fig. 16.10.
1998 Ceratolithus armatus (Müller); Young, p. 264,
est. 8.10, figs. 13-15.
Esta espécie, com aparência robusta, tem formato
de um arco relativamente estreito. Nos prolongamentos deste arco, encontram-se dois segmentos, que, em
exemplares bem preservados, exibem fileiras de nódulos
(fig. 27d). Na curvatura externa do arco (curvatura convexa) pode ser observada uma terminação pontiaguda
pronunciada (espinho), cuja base ocupa praticamente
toda a extensão da curvatura. A birrefringência é máxima
quando o exemplar é posicionado a 45º das direções de
polarização. As dimensões oscilam entre 13-18 μm.
Alterações pós-deposicionais podem modificar signifi cativamente a morfologia desta espécie. Assim, o espinho
pode mostrar-se menos proeminente e o arco como um
todo pode perder um pouco de sua robustez. Nestes casos, é comum observarem-se, na parte convexa do arco,
segmentos de reta, em vez do espinho.
Young (1998) considera Ceratolithus acutus como um
sinônimo de C. armatus, procedimento adotado neste
trabalho.
Ceratolithus cristatus Kamptner 1950
Est. 12, figs. 1-4
1950 Ceratolithus cristatus Kamptner, v. 100, p. 43,
figs. 44-45.
1964 Ceratolithus cristatus (Kamptner); Cohen,
p. 246, est. 5, fig. 5c.
1979 Ceratolithus cristatus (Kamptner); Cepek e
Wind, p. 304, est. 2, fig. 5; est. 6, fig. 1.
1979 Ceratolithus cristatus (Kamptner); Bukry, p. 316,
est. 2, figs. 5 e 6.
1991 Ceratolithus cristatus (Kamptner); Steinmetz,
p. 58, est. 9, figs. 5-8.
1994 Ceratolithus cristatus (Kamptner); Staerker,
p. 243, est. 1, fig. 8.
2003 Ceratolithus cristatus (Kamptner); Marino et al.,
p. 36, est. 1, figs. 7 e 8.
Trata-se da espécie de Ceratolithus mais comum nos
depósitos quaternários. Apresenta contorno em forma
de ferradura ligeiramente assimétrica, onde os lados,
espessos, (birrefringência bastante elevada a 45º das direções de polarização, com tons de vermelho e violeta)
exibem terminações e tamanhos distintos. Geralmente,
o lado mais curto tem terminação mais afilada do que o
mais longo. Os exemplares possuem mais de 10 μm de
comprimento (podendo alcançar 20 μm) e naqueles em
bom estado de preservação é possível observar-se uma
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quilha em uma das faces do nanolito. Por vezes, na região
de curvatura externa, ostenta uma protuberância meio
pontiaguda, denominada esporão. Esta ornamentação
confere à sua curvatura externa um aspecto mais assimétrico do que aquele observado na curvatura interna
(parte interna da ferradura).
Young (1998) considera que C. simplex e C. telesmus
seriam, respectivamente, sinônimo e variedade de C.
cristatus, procedimento taxonômico não adotado no
presente trabalho.
Citando outros autores, Aubry (1988) comenta que
as espécies atuais de C. cristatus e C. telesmus apresentam
dois estágios ontogenéticos durante o ciclo de vida. Na
maioria das vezes, os exemplares atuais observados no
plâncton desenvolvem um único ceratolito e têm a parte orgânica assentada entre os dois lados da estrutura.
Porém, em outras, o ceratolito e o protoplasma algálico
encontram-se circundados por uma “cocosfera” composta
por numerosos elementos circulares, em forma de aro,
que possuem diâmetro da ordem e 6-9 μm, semelhantes
aos exemplares do gênero Coronocyclus. Todavia, estes elementos circulares teriam natureza orgânica, enquanto os
aros de Coronocyclus possuem composição carbonática.
Por outro lado, tem sido freqüente na literatura o registro, principalmente no nanoplâncton atual, de cocosferas e fragmentos de cocosferas onde é nítida a associação
de C. cristatus, Neosphaera coccolithomorpha e um terceiro
tipo de cocólito em forma de aro (Young et al. 1998; Cros
et al. 2000; Sprengel e Young, 2000; entre outros). Estes
achados mostram inequivocamente que C. cristatus teria
um ciclo de vida relativamente complexo, onde produziria,
em determinada fase, três diferentes tipos de estruturas
(ver também a descrição de N. coccolithomorpha).
Ceratolithus rugosus Bukry e Bramlette 1968
Est. 12, figs. 5-8
1968 Ceratolithus rugosus Bukry e Bramlette, p. 152,
est. 1, figs. 5-9.
1974 Ceratolithus rugosus (Bukry e Bramlette); Müller,
p. 591, est. 11, fig. 1.
1985 Ceratolithus rugosus (Bukry e Bramlette);
Perch-Nielsen, p. 455, fig. 16.1.
1988 Ceratolithus rugosus (Bukry e Bramlette); Aubry,
p. 129.
Os exemplares, geralmente com formato em “U” fechado, são espessos e têm aparência robusta e rugosa,
com um dos lados maior do que o outro. Exibem alta
birrefringência quando observados a 45º das direções de
polarização. Em exemplares bem preservados, é comum a
observação de nódulos nas laterais. Em termos de dimensões, geralmente mostram-se maiores do que 10 μm.
Young (1998) considera C. rugosus em sinonímia com
C. cristatus, alegando que a robustez e rugosidade estariam relacionadas ao recrescimento e recristalização
do carbonato de cálcio. Esta diretriz não foi adotada
no presente trabalho, embora, por vezes, seja comum
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a observação de exemplares transicionais entre uma
e outra espécie.
Ceratolithus separatus Bukry 1969
Est. 12, figs. 9-10
1960 Ceratolithus separatus Bukry, p. 310, est. 1,
figs. 1-16.
1985 Ceratolithus separatus (Bukry); Perch-Nielsen,
p. 455, fig. 16.8.
1988 Ceratolithus separatus (Bukry); Aubry, p. 129.
Esta espécie apresenta contorno em forma de ferradura, com o corpo sendo formado por um cristal espesso, com birrefringência elevada a 45º das direções de
polarização. Dois espessamentos caracterizam a região
da curvatura externa e configuram uma pequena calha na
região central da mesma. Lateralmente, seus segmentos
exibem alinhamento subparalelo que terminam mais ou
menos de modo abrupto. Estes segmentos têm dimensões
diferentes. Como um todo e visto lateralmente, os exemplares exibem forma de sela. É comum a observação de
uma fileira de nódulos em exemplares bem preservados.
Da região de curvatura até as terminações, possuem dimensões que oscilam entre 14-20 μm, quando o exemplar
encontra-se inteiro.
Ceratolithus simplex Bukry 1979
Est. 12, figs. 11-13
1964 Ceratolithus cristatus (Kamptner); Cohen,
p. 246, est. 5, fig. 5a.
1968 Ceratolithus cristatus (Kamptner); Bramlette
e Bukry, p. 150, est. 1, figs. 1 e 2.
1979 Ceratolithus simplex Bukry, p. 310, est. 1,
figs. 17-26.
1985 Ceratolithus simplex (Bukry); Perch-Nielsen,
p. 455, fig. 16.1.
2003 Ceratolithus simplex (Bukry); Marino et al.,
p. 36, est. 1, fig. 4.
Exemplares desta espécie possuem formato em “U”
aberto, ligeiramente assimétrico, cujo comprimento oscila
entre 5-12 μm. O corpo é delgado e dispõe-se totalmente
em um mesmo plano. Ausência total de ornamentações e
birrefringência relativamente elevada em tons de amarelo,
quando observados a 45º das direções de polarização.
Ceratolithus telesmus Norris 1965
Est. 12, figs. 14-17
1964 Ceratolithus cristatus (Kamptner); Cohen,
p. 246, est. 5, fig. 5b.
1965 Ceratolithus telesmus Norris, p. 21, est. 11,
figs. 5-7; est. 13, figs. 1-3.
1985 Ceratolithus telesmus (Norris); Perch-Nielsen,
p. 455, fig. 16.3.
1987 Ceratolithus telesmus (Norris); Takayama e Sato,
p. 689, est. 5, fig. 9.
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1990 Ceratolithus telesmus (Norris); Rio et al., p. 230,
est. 9, fig. 8.
1994 Ceratolithus telesmus (Norris); Staerker, p. 243,
est. 1, fig. 8.
1994 Ceratolithus telesmus (Norris); Styzen, p. 205,
est. 3, figs. 5 e 6.
2003 Ceratolithus telesmus (Norris); Marino et al.,
p. 36, est. 1, figs. 9 e 10.
Nanolito em forma de ferradura fechada, longa e assimétrica, onde os lados, sutilmente sinuosos e geralmente
afi lados, tendem a se encontrar. Por vezes se cruzam,
evidenciando que se dispõem em planos distintos. Os
exemplares, geralmente grandes com comprimento de
15 μm ou mais, exibem uma quilha sutil, por todo o corpo do exemplar (a ferradura). Esta ornamentação nem
sempre é visível.
De acordo com Aubry (1988), C. telesmus evoluiu a partir
de C. cristatus. Assim, eventualmente formas transicionais
entre uma e outra espécie podem ser registradas (fig. 15).
Ordem Discoasterales Hay 1977
Família Discoasteraceae Tan 1927
O termo discoaster é quase tão antigo quanto o termo
cocólito e foi proposto no início do século XX para designar aqueles nanofósseis com aparência bem distinta, observados em meio às associações nanoplanctônicas fósseis.
Originalmente sob este termo foram classificados os nanofósseis que, sob observação com nicóis paralelos, exibiam
forma de estrela ou de roseta com simetria radial em vista
planar. Por outro lado, quando observados com os nicóis
cruzados apresentavam nenhuma ou baixíssima birrefringência. Diante da abundância e da constância com que eram
registrados em alguns níveis estratigráficos do Cenozóico,
o gênero Discoaster foi imediatamente proposto.
Com o progresso da ordenação sistemática, Hay
(1977) propôs a ordem Discoasterales, que congrega
aqueles nanolitos formados por elementos dispostos radialmente a partir de um centro ou eixo comum. Além
da família em questão, Young e Bown (1997) consideram
também que as famílias Fasciculithaceae, Heliolithaceae
e Sphenolithaceae constituem a ordem Discoasterales,
todas exclusivas do Cenozóico.
Com origem no Paleoceno, Bown e Young (1998) interpretam que a família Discoasteraceae (o gênero Discoaster) teve origem a partir dos Heliolithaceae. Todavia,
como admitem Young e Bown (1997), citando outros
autores, a ordem Discoasterales pode representar um
agrupamento polifilético.
A família Discoasteraceae inclui principalmente nanolitos em forma de estrela ou roseta formados por 3 a 40
elementos carbonáticos dispostos radialmente a partir de
um centro. Em vista planar, o eixo cristalográfico “C” dos
cristais que os constituem situam-se perpendicularmente
a este plano. Apresentam, portando, baixa birrefringência ou mostram-se extintos se observados com nicóis

cruzados. Pertencem à família os gêneros Catinaster e
Discoaster, sendo que apenas este último tem interesse
para os estudos relacionados ao Quaternário.
Gênero Discoaster Tan 1927
Este gênero inclui uma ampla variedade de formas,
todas, porém, com aspecto de estrelas ou rosetas. Em
face desta ampla variedade, alguns autores (e.g. Theodoridis, 1984) propuseram vários outros gêneros num arranjo sistemático taxonomicamente correto. Todavia, de
modo geral, este arranjo não se tornou de senso comum
e raramente é utilizado.
Além da aparência de estrelas ou rosetas, as mais de
100 espécies descritas são caracterizadas por vários tipos de ornamentações. A conformação dos raios, linhas
de sutura, bifurcações (na parte terminal dos raios), botões (que se desenvolvem na região central do nanolito),
cristas e nódulos, entre outros, auxiliam a caracterizar
os taxa. Todas as espécies em forma de roseta extinguiram-se ao término do Eoceno; aquelas em forma de
estrelas têm seus últimos registros próximos ao término
do Plioceno. Bukry (1971), Aubry (1984) e Perch-Nielsen
(1985) tecem valiosas considerações sobre a evolução
deste importante grupo do Terciário.
Discoaster asymetricus Gartner 1969
Est. 13, figs. 1-6
1969 Discoaster asymetricus Gartner, p. 598, est. 1,
fig. 1.
1971 Discoaster asymetricus (Gartner); Bukry, p. 46,
est. 1, figs. 3-4.
1973 Discoaster asymetricus (Gartner); Bukry, p. 709,
est. 4, fig. 1.
1985 Discoaster asymetricus (Gartner); Perch-Nielsen,
p. 477, fig. 32.3.
1992 Discoaster asymetricus (Gartner); Siesser e
Bralower, p. 627, est. 1, fig. 6.
1998 Discoaster asymetricus (Gartner); Young, p. 259,
est. 8.7, fig. 30.
Os exemplares apresentam centro relativamente
pequeno, a partir do qual desenvolvem-se cinco raios
fi nos e ligeiramente curvos. A feição mais importante
dos exemplares desta espécie é o aspecto assimétrico,
causado pelos diferentes ângulos formados entre raios
adjacentes. Suas dimensões variam entre 8-14 μm, em
exemplares inteiros e bem preservados.
Gartner (1969) e Young (1998) reconhecem algum
relacionamento fi logenético entre D. asymetricus e D.
brouweri. De acordo com Gartner (op. cit.), D. asymetricus
derivou-se de D. brouweri.
Discoaster brouweri Tan 1927 emend.
Bramlette e Riedel 1954
Est. 13, figs. 7-11
1927 Discoaster brouweri Tan, p. 415, figs. 5-8, 13.
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1954 Discoaster brouweri Tan emend. Bramlette
e Riedel, p. 402, est. 39, fig. 12 e fig.-texto 3.
1971 Discoaster brouweri (Tan); Bukry, p. 46, est. 1,
figs. 2 e 7.
1985 Discoaster brouweri (Tan); Perch-Nilsen, p. 477,
fig. 32.11.
1992 Discoaster brouweri (Tan); Ciampo, p. 41, est. 2,
fig. 5.
1992 Discoaster brouweri (Tan); Siesser e Bralower,
p. 627, est. 1, fig. 15.
1994 Discoaster brouweri (Tan); Antunes, p. 311,
est. 1, fig. 1.
1996 Discoaster brouweri (Tan); Fornaciari et al.,
p. 62, est. 3, fig. 5.
1996 Discoaster brouweri (Tan); Frydas, p. 66, est. 1,
fig. 20.
1998 Discoaster brouweri (Tan); Triantaphyllou, p. 37,
est. 1, figs. 5, 6 e 8.
1998 Discoaster brouweri (Tan); Young, p. 258,
est. 8.7, figs. 27 a 29.
2000 Discoaster brouweri (Tan); Hadavi, p. 197, est. 1,
figs. 1-11 e 13-15.
Os exemplares são constituídos por seis raios, relativamente longos e que se dispõem simetricamente em
relação ao centro do nanolito. Os raios, que se afi lam
a partir do centro em direção à sua porção terminal,
não ostentam qualquer ornamentação. Em vista planar,
apresentam dimensões superiores a 9 μm. Em alguns
exemplares os raios mostram-se ligeiramente curvos, à
semelhança das varetas de um guarda-chuva. Um pequeno
e discreto botão pode visto em sua porção central, em
exemplares bem preservados.
Aubry (1984) ilustra várias subespécies para D. brouweri.
Todavia, tais entidades taxonômicas não são registradas
freqüentemente na literatura.
Discoaster pentaradiatus Tan emend.
Bramlette e Riedel 1954
Est. 13, figs. 12-15
1927 Discoaster pentaradiatus Tan, p. 416, fig. 14.
1954 Discoaster pentaradiatus Tan emend. Bramlette
e Riedel, p. 401, est. 39, fig. 11; fig. texto 2a, b.
1971 Discoaster pentaradiatus (Tan); Bukry, p. 46,
est. 1, fig. 5.
1984 Eu-discoaster misconceptus Theodoridis, p. 168,
figs. A-D, est. 37, figs. 19-20.
1985 Discoaster pentaradiatus (Tan); Perch-Nielsen,
p. 478, fig. 33.5.
1998 Discoaster pentaradiatus (Tan); Young, p. 261,
est. 8.8, fig. 21.
Os exemplares geralmente exibem cinco raios finos
e curvos (mais raramente quatro ou seis), dispostos si40

metricamente e desenvolvem-se a partir de um centro
relativamente pequeno. Nas extremidades dos raios,
em espécimens bem preservados, podem ser observadas bifurcações, delicadas e agudas. A porção central
pode exibir um discreto botão, às vezes com formato
de estrela. A principal característica desta espécie é a
birrefringência. Com os nicóis cruzados e ao se movimentar a platina giratória do MO, cada um dos raios
exibe, alternadamente, birrefringência moderada a baixa.
O comprimento dos exemplares, quando inteiros, varia
de 9-12 μm (Aubry, 1984).
Theodoridis (1984) abordou uma questão interessante com relação a D. pentaradiatus. Segundo este
autor, que reanalisou o material onde a mencionada
espécie foi def inida (topotipo), exemplares de Discoaster com birrefringência não foram obser vados.
Assim, em suas investigações, Theodoridis (op. cit.)
considerou como D. pentaradiatus aqueles exemplares com cinco raios bifurcados que não apresentavam
birrefringência, procedimento adverso àquele adotado
por vários pesquisadores que se dedicam ao estudo do
nanoplâncton calcário. Para se referir aos exemplares
com birrefringência, observados em outras seções,
Theodoridis (op. cit.) definiu a espécie Eu-discoaster
misconceptus, o que está taxonomicamente correto.
Entretanto, a associação da característica birrefringência à D. pentaradiatus já estava amplamente difundida
e consagrada na literatura. A partir deste fato, Young
(1998) sugeriu que D. pentaradiatus fosse o epíteto para
todos aqueles espécimens de Discoaster que exibem as
características específicas além da birrefringência. No
presente trabalho, seguiu-se esta orientação.
Discoaster surculus Martini e Bramlette 1963
Est. 13, figs. 16-21
1963 Discoaster surculus Martini e Bramlette, p. 854,
figs. 10-12.
1985 Discoaster surculus (Martini e Bramlette); PerchNielsen, p. 475, fig. 31.9.
1992 Discoaster surculus (Martini e Bramlette);
Siesser e Bralower, p. 631, est. 5, fig. 4.
1992 Discoaster surculus (Martini e Bramlette);
Ciampo, p. 40, est. 1, fig. 4.
1998 Discoaster surculus (Martini e Bramlette);
Young, p. 259, est. 8.7, figs. 21-22.
Os exemplares geralmente apresentam seis raios e
mais raramente cinco. Um botão central, em forma de
estrela pode ser observado no meio da área central. A
partir deste botão, uma pequena crista desenvolve-se ao
longo dos raios em um dos lados, característica nem sempre observável. Os raios relativamente espessos desenvolvem-se simetricamente a partir do centro do nanolito
e têm terminação trifurcada. Por vezes esta trifurcação
é incipiente, mas consegue-se perceber nitidamente o
terceiro elemento que possui aparência de nódulo. O
tamanho dos exemplares varia de 10-22 μm. Na margem
continental brasileira, os exemplares menores do que 12
μm têm predominância absoluta.
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Discoaster tamalis Kamptner 1967
Est. 13, figs. 22-26
1967 Discoaster tamalis Kamptner, p. 166, fig. 29.
1985 Discoaster tamalis (Kamptner); Perch-Nielsen,
p. 477, fig. 32.6.
1991 Discoaster tamalis (Kamptner); Shyu e Müller,
p. 156, est. 4, fig. 4.
1992 Discoaster tamalis (Kamptner); Siesser e
Bralower, p. 631, est. 5, fig. 5.
1998 Discoaster tamalis (Kamptner); Triantaphyllou,
p. 36, est. 1, fig. 7.
1998 Discoaster tamalis (Kamptner); Young, p. 260,
est. 8.8, fig. 2.
Os exemplares são compostos por quatro raios, dispostos em ângulo reto que se desenvolvem a partir do
centro do nanolito, o que confere uma aparência de cruz.
Estes raios são pouco mais espessos próximo ao centro
e exibem terminação pontiaguda, abrupta. Ausência de
botão proeminente na região central do nanolito.
Young (1998) considera D. tamalis como uma variação
de D. brouweri.
Discoaster triradiatus Tan 1927
Est. 13, figs. 27-31
1927 Discoaster triradiatus Tan, 1927, p. 417.
1971 Discoaster brouweri (Tan); Bukry, p. 46, est. 1,
fig. 1.
1985 Discoaster triradiatus (Tan); Perch-Nilsen,
p. 477, fig. 32.7.
1994 Discoaster triradiatus (Tan); Staerker, p. 243,
est. 1, fig. 15.
1992 Discoaster triradiatus (Tan); Ciampo, p. 42, fig. 6.
1996 Discoaster triradiatus (Tan); Frydas, p. 66, est. 1,
fig. 24.
1998 Discoaster triradiatus (Tan); Triantaphyllou,
p. 36, est. 1, figs. 9 e 10.
1998 Discoaster triradiatus (Tan); Young, p. 260,
est. 8.8, fig. 3.
Os exemplares são compostos por três raios, dispostos simetricamente em relação ao centro do nanolito. Os
raios afilam-se a partir do centro em direção à porção
terminal e não exibem qualquer ornamentação. Um discreto botão pode ser visto na porção central do nanolito.
O tamanho dos exemplares varia de 6-10 μm, quando os
exemplares encontram-se inteiros.
Alguns autores consideram D. triradiatus como uma
subespécie de D. brouweri.

Outros “nanofósseis”
Família Didemnidae Milne Edwards 1891
A família Dideminideae congrega organismos sésseis
(ascídias), filtradores de alimentos, que integram as comunidades bentônicas das plataformas continentais dos
oceanos. Estes animais secretam espículas calcárias, com
formato estrelar ou esférico, cujas dimensões situam-se
entre 10-125 μm. Em face de seu tamanho, partes destas
espículas ou seus fragmentos são observados quando sedimentos marinhos finos são processados para o estudo
dos nanofósseis calcários. No registro nanofossilífero,
espículas de ascídias são registradas em depósitos que se
estendem do Jurássico ao Quaternário. Quando observados com os nicóis cruzados ao MO, estes corpúsculos
geralmente exibem alta birrefringência.
Varol e Houghton (1996) realizaram um estudo sobre
estas espículas e, com base em suas variações morfológicas,
definiram alguns gêneros e espécies. Nos depósitos quaternários são observados alguns gêneros da famíla em questão.
Todavia, nem sempre é fácil identificar os exemplares em
nível específico, pois nem sempre se encontram inteiros e
muitas de suas características têm melhor observação no
MEV. Apesar de contar com mais de uma década de publicação, a proposta de Varol e Houghton (1996) quase não
é referenciada na literatura. Na realidade, muitos pesquisadores referem-se aos exemplares de Didemnidae como
simplesmente “espículas de ascídias” quando os mesmos
são observados em suas investigações.
Gênero Micrascidites Defl andre e Defl andreRigaud 1956
As espículas deste gênero têm conformação estrelar
e são formadas por espinhos com aparência romboidal
ou bicônica. As estrelas podem ter conformação planar
ou volumétrica.
Micrascidites spp.
Est. 14, figs. 1-7; est. 15, figs. 1-5
As figuras ilustram vários exemplares de difícil caracterização específica.
Gênero Monniotia Varol e Houghton 1996
As espículas são esféricas e seus espinhos são formados pela junção de pequenos cristais com hábito acicular.
Estes cristais podem ter diferentes dimensões em termos
de comprimento e nem todos se projetam até o centro da
esfera. Os espinhos podem ou não ter uma parte livre.
Monniotia é o único gênero de ascídia que tem seus
espinhos construídos a partir da junção de elementos aciculares, o que o diferencia de Bonetia e Rigaudia. Estes elementos afilam-se em direção ao centro da esfera. Todavia,
nem todos conseguem projetar-se até este ponto.
Monniotia spp.
Est. 15, figs. 6-7
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Mais uma vez, a caracterização do gênero é relativamente simples. Todavia, esta facilidade não se repete
na caracterização específica quando os exemplares são
observados ao MO.
Gênero Rigaudia Varol e Houghton 1996
As espículas deste gênero têm formato esférico e
os espinhos, com disposição radial, exibem conformação cilíndrica com terminação truncada. Os espinhos
mostram-se parcialmente unidos (apenas uma pequena
parte) e o espaço entre eles é geralmente estreito. As
espécies são distinguidas a partir do número de espinhos
(na espícula completa), do comprimento, do diâmetro e
da densidade com que os mesmos ocorrem na superfície
do corpúsculo.
Rigaudia? spp.
Est. 15, figs. 8-10
Em face da aparência dos espinhos (aspecto cilíndrico
com terminação distal truncada) estes fragmentos foram
questionavelmente atribuídos ao gênero em apreço.
Família Thoracosphaeraceae Schiller 1930
Esta família, com apenas um gênero reconhecido no
Cenozóico, está relacionada a cistos de dinofl agelados
calcários. Morfologicamente é caracterizada por contornos esféricos ou elipsoidais (ovais), construídos por
elementos carbonáticos dispostos lado a lado e com
distintas orientações cristalográficas. Alguns exemplares
apresentam uma abertura na região polar. De modo geral, os exemplares, quando completos, ostentam grandes
dimensões, maiores do que 15 μm.
Exemplares de Thoracosphaeraceae são observados
no registro sedimentar desde os tempos Neotriássicos.
Gênero Thoracosphaera Kamptner 1927
As características do gênero são semelhantes às da
família. Quando observados ao MO com nicóis cruzados,
visualizam-se com facilidade os seus vários elementos
prismáticos que entram em extinção aleatoriamente
com a movimentação da platina giratória. A alternância
caótica de elementos com luminosidade e elementos extintos assemelha-se a um mosaico. Por serem formas com
expressivo volume, é difícil obter bom foco no exemplar
inteiro. Aliás, quando os estudos são conduzidos ao MO,
é difícil também caracterizar e reconhecer as espécies
descritas. Em contrapartida, o reconhecimento do gênero é praticamente imediato, em face de sua aparência
singular. Diante de suas grandes dimensões (geralmente
com mais de 15 μm de diâmetro), fragmentos de Thoracosphaera são mais comumente observados do que
exemplares inteiros.
Thoracosphaera spp.
Est. 15, figs. 11-13
Nanofósseis ou fragmentos de nanofósseis com as
características descritas acima.
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[ AS BIOESTRATIGRAFIAS DOS NANOFÓSSEIS
QUATERNÁRIOS E O DIACRONISMO DE SEUS
EVENTOS BIOLÓGICOS
Enquanto técnica de investigação estratigráfica, a
bioestratigrafi a, entre outras maneiras, se faz a partir da
constatação de eventos biológicos. Estes eventos, normalmente associados a surgimentos, extinções ou abundância
de determinados taxa, consubstanciam os limites entre as
unidades bioestratigráficas (zonas de intervalo) e permitem a datação relativa das camadas sedimentares, desde
que ordenados estratigraficamente. Como informam os
compêndios e os códigos de nomenclatura estratigráfi ca, não obstante a utilização em datações geológicas, os
eventos biológicos são eventos diácronos.
A estimativa do diacronismo dos eventos biológicos é
inferida comparativamente e se dá em função da disponibilidade de informações que comprovadamente tenham
um caráter “mais isócrono” do que aqueles data. Estas
informações isócronas são (crono) correlacionadas entre
seções coevas, nas quais os data biológicos encontram-se
também registrados. Com este procedimento pode-se
estimar a diferença em tempo para os eventos biológicos
registrados nas duas ou mais seções correlacionadas. Para
o intervalo quaternário, os eventos isócronos empregados
normalmente são as reversões do campo magnético terrestre (magnetoestratigrafia) e as variações isotópicas do
oxigênio (δ18O). De acordo com Harland et al. (1982), uma
reversão completa do campo magnético tem amplitude de
aproximadamente 5 000 anos. As variações isotópicas do
oxigênio, por seu turno, relacionam-se às cíclicas alterações climáticas experimentadas pelo planeta. Em face deste
caráter global e do excelente isocronismo que apresentam
(a variação climática é relativamente uniforme por todo o
planeta), estes dois fenômenos auxiliam sobremaneira as
estimativas dos diacronismos dos eventos biológicos.
Com relação aos data dos nanofósseis quaternários,
muitos estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo
de avaliar o grau de diacronismo dos mesmos. Além das
informações provenientes das reversões magnéticas e da
estratigrafia isotópica, os estudos são conduzidos com o
auxílio da cicloestratigrafia (ciclos orbitais de Milankovitch).
Com a aplicação destes conceitos é possível obter idades
absolutas para os eventos biológicos em seções distintas e
coevas e estimar, assim, o diacronismo destes eventos.
Abaixo são comentados os principais data empregados
mundialmente na bioestratigrafia do Quaternário, avaliando-se também o diacronismo observado para cada um
deles. Existem na literatura vários trabalhos que tratam
deste tema, podendo-se citar Gartner (1977), Thierstein
et al. (1977), Takayama e Sato (1987), Matsuoka e Okada
(1989), Young (1991), Wei (1993), Raffi et al. (1993), Chepstow-Lusty e Chapman (1995), Flores et al. (2000), Flores
e Marino (2002), Raffi (2002), Marino et al. (2003), entre
outros. Estes autores dedicaram-se a estudar os data quaternários em várias perfurações do Deep Sea Drilling Project (DSDP), do Ocean Drilling Program (ODP) e de vários
outros programas que sabidamente recuperaram seções
com boa continuidade sedimentar em várias regiões dos
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oceanos. Especialmente os trabalhos de Wei (op. cit.), Raffi
et al. (1993) e Raffi (2002) analisam e comentam as datações destes eventos obtidas por outros autores.
Na figura 3 podem ser vistos vários dos eventos biológicos registrados no Quaternário. Muitos dos mesmos
são utilizados para definir os limites entre as biozonas de
vários arcabouços (Martini, 1971; Okada e Bukry, 1980;
Gartner, 1977; Rio et al. 1990 e Antunes, 1994). Na ordem
das citações, o arcabouço de Okada e Bukry (op. cit.) antecede ao de Gartner (op. cit.) por que, na verdade, o primeiro refere-se em grande parte à atribuição de códigos para
as biozonas definidas, anteriormente, por Bukry (1973 e
1975). Os zoneamentos de Martini (op. cit.), de Okada e
Bukry (op. cit.) e de Gartner (op. cit.) têm aplicação mundial.
Aqueles de Rio et al. (op. cit.) e de Antunes (op. cit.) foram
concebidos, respectivamente, para o mar Mediterrâneo
e para a margem continental brasileira (especialmente a
margem sudeste). A calibração geocronológica da curva
isotópica e das unidades magnetoestratigráficas é aquela
apresentada por Lisiecki e Raymo (2005).
Como pode ser observado, foram selecionados 20
eventos. De acordo com o conhecimento atualmente
disponível para cada um deles, estes eventos foram classifi cados em principais e secundários e são discutidos
adiante, em termos do diacronismo que apresentam.

Eventos principais
Última ocorrência de Discoaster tamalis – Este é
um dos eventos que mais se aproxima da base do Quaternário, segundo a conceituação mais recente, ocorrendo,
contudo, abaixo do limite. Do mesmo modo, é um dos
eventos que mais se aproxima do limite Piacenziano-Gelasiano. De acordo com Wei (1993), D. tamalis extinguiu-se
durante o evento magnético Gauss, abrangendo o lapso
de tempo entre os estágios isotópicos 109 e 111, que na
nomenclatura adotada por Lisiecki e Raymo (2005) são
referenciados como G5 e G7, respectivamente. Portanto, este lapso seria da ordem de 0,061 Ma (fig. 3). Não
obstante, Wei (op. cit.) considerou a extinção de D. tamalis como um evento isócrono, ocorrendo no estágio
isotópico 111 (G7).
Como pode ser visto na figura 3, a última ocorrência
de D. tamalis é um datum empregado em alguns zoneamentos e parece ter sido proposto primeiramente por
Bukry (1973). Young (1998) defende que a efetiva extinção
de D. tamalis teria ocorrido ao término da biozona NN18
de Martini (1971). Desta forma, o datum empregado nos
zoneamentos seria, na realidade, a última ocorrência
comum da espécie. Em outras palavras, esta última ocorrência comum corresponderia ao fim de um acme de D.
tamalis. Alguns autores utilizam a última ocorrência comum de D. tamalis para dividir a biozona NN16 de Martini
(1971) em duas: NN16a (mais antiga) e NN16b.
Última ocorrência de Discoaster surculus – Este
datum também evidencia a proximidade da base do Quaternário, ocorrendo, todavia, na base do Gelasiano e
acima do limite Terciário/Quaternário (fig. 3). De acordo
com Wei (1993), a depender da região, pode ser verificado

que D. surculus extinguiu-se entre os estágios isotópicos
99 e 101, o que lhe confere um diacronismo da ordem
de 0,059 Ma (fig. 3). O desaparecimento desta espécie
é um evento amplamente utilizado na bioestratigrafi a
dos nanofósseis calcários e foi consagrado por Martini
(1971), que o empregou na definição do limite entre as
zonas NN16 e NN17.
Última ocorrência de Discoaster pentaradiatus –
Para Wei (1993), este datum apresenta um diacronismo
da ordem de 0,3 Ma, situado entre os estágios isotópicos
86 e 99.
Como pode ser observado na fi gura 3, há uma pequena superposição entre os diacronismos de D. pentaradiatus e D. surculus. Segundo Wei (1993) há regiões, no
hemisfério norte, em que a extinção de D. pentaradiatus
ocorre abaixo do desaparecimento de D. surculus. Rio et
al. (1991), em estudo das perfurações (DSDP e ODP) do
mar Mediterrâneo, observaram que as últimas ocorrências destas duas espécies dão-se praticamente no mesmo
nível estratigráfico. De modo semelhante, Wei e PeleoAlampay (1993) reconhecem que estes eventos têm muita
proximidade geocronológica, estando defasados por um
intervalo de tempo da ordem de 0,1 Ma.
A extinção de D. pentaradiatus é um datum consagrado
no zoneamento de Martini (1971) e define o limite entre
as zonas NN17 e NN18. Okada e Bukry (1980) e Rio et al.
(1990) também se valeram deste evento para definirem
unidades bioestratigráficas.
Abundância de Discoaster triradiatus – Segundo Raffi et al. (1993), o início do acme de D. triradiatus
apresenta um diacronismo da ordem de 0,057 Ma e teria ocorrido entre os estágios isotópicos 79 e 81 (fig. 3).
Young (1998) valeu-se do início desta abundância para
propor a divisão da biozona NN18 em duas: NN18a (mais
antiga) e NN18b.
Última ocorrência de Discoaster brouweri – Este
datum é utilizado para aproximar o limite Plioceno-Pleistoceno. No zoneamento referencial de Martini (1971),
indica o limite entre as biozonas NN18 e NN19; no de
Okada e Bukry (1980) indica o limite entre as biozonas
CN12d e CN13a. Além disso, tem sido amplamente empregado em várias regiões do mundo. Na seção de Vrica,
a última ocorrência de D. brouweri foi identificada abaixo
do datum definidor do limite Plioceno-Pleistoceno (Aguirre e Pasini, 1985).
A partir da integração de resultados isotópicos e magnetoestratigráficos, Wei (1993) postulou que o desaparecimento de D. brouweri teria ocorrido na porção mais inferior
do evento magnético Olduvai (Subcron Cn2n), durante o
estágio isotópico do oxigênio de número 71. Por outro
lado, Chepstow-Lusty e Chapman (1995), nas perfurações
677 e 806 (ODP) reconhecem que na região equatorial
do oceano Pacífico, D. brouweri extinguiu-se durante o
estágio isotópico 72. De modo semelhante aos trabalhos
mencionados, Raffi et al. (1993) verificaram que D. brouweri
extinguiu-se na porção basal do evento magnético Olduvai,
na transição dos estágios 71 e 72. Finalmente, Marino et
al. (2003), na perfuração 577 (Leg 86, DSDP), observaram
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que este evento biológico seria aproximadamente coincidente com a base Subcron Olduvai. Na seção investigada,
os referidos autores constataram a última ocorrência de
D. brouweri 1 cm abaixo do limite Matuyama/Olduvai.
De acordo com os dados ilustrados, pode-se inferir um
pequeno diacronismo para a extinção de D. brouweri. O lapso de tempo envolvido seria aquele situado entre o estágio
isotópico 71 e o início do Subcron Olduvai (aproximadamente 0,070 Ma, segundo a escala adotada, figura 3).
Última ocorrência de D. triradiatus – Trata-se de
um datum coadjuvante na identificação do limite entre
as biozonas NN18 e NN19 de Martini (1971) e CN12d
e CN13a de Okada e Bukry (1980). Tem sido, portanto,
registrado sempre nos mesmos níveis estratigráficos
em que ocorre o desaparecimento de D. brouweri (Wei,
1993; Raffi et al. 1993; Antunes, 1994 e Chepstow-Lusty
e Chapman, 1995). Assim, o diacronismo desta espécie
segue aquele estimado para D. brouweri (fig. 3).
Surgimento de gefi rocapsas médias (> 3,5 μm
e < 5,5 μm) – Este é o primeiro datum de nanofósseis
que se relaciona ao Pleistoceno e também tem sido empregado para estimar a proximidade do limite desta série
com o Plioceno. Trata-se também de um evento clássico,
proposto por Bukry (1973) e limita as biozonas CN13a/
CN13b (Okada e Bukry, 1980). Na realidade, Bukry (op.
cit.) referiu-se a este datum como o surgimento de Gephyrocapsa caribbeanica. Entretanto, com os problemas
taxonômicos relacionados à identificação das espécies de
Gephyrocapsa, os pesquisadores passaram a referenciá-lo
com o surgimento de exemplares médios de gefirocapsas,
com comprimento situado entre 3,5-5,5 μm (ver os comentários taxonômicos do gênero Gephyrocapsa, p. 27).
Assim, na realidade, este morfogrupo compreende algumas espécies, tais como G. oceanica e G. caribbeanica.
De acordo com Wei (1993), o surgimento de gefirocapsas médias deu-se no estágio isotópico 59. Raffi et al.
(1993) verifi caram um pequeno diacronismo para este
evento, uma vez que em determinadas seções ocorre entre a transição dos estágios 58 e 59 e em outras se situa
no estágio 60. De acordo com Raffi (2002), o surgimento
dessas gefirocapsas ocorreu primeiro em latitudes médias para depois ser verificado em latitudes mais baixas.
A referida autora comenta ainda, citando vários outros
estudos, que o grau de isocronismo deste datum é bem
marcante em amplas regiões do oceano Atlântico e no
mar Mediterrâneo. Para estas regiões, as gefi rocapsas
médias têm surgimento muito próximo a 1,7 Ma, na base
do Subcron C1r.2r. Considerando uma informação questionável obtida na perfuração 967 (mar Mediterrâneo),
Raffi (op. cit.) admite que o surgimento de gefirocapsas
médias também poderia ter ocorrido no estágio 61. Por
ser questionável, não se levou em conta esta informação
na presente compilação. Assim, de acordo com os dados
disponíveis, o diacronismo verificado para o evento em
questão é da ordem de 0,037 Ma, limitado entre os estágios 58 (transição para o 59) e 60.
Última ocorrência de Calcidiscus macintyrei –
Este datum foi introduzido na bioestratigrafi a do Quaternário por Gartner (1977) e tem sido empregado em

outros arcabouços bioestratigráfi cos (Rio et al. 1990;
Antunes, 1994; fig. 3). De acordo com Wei (1993), o seu
diacronismo abrange os estágios 55 e 57. O referido autor salienta ainda que nas regiões equatoriais o datum é
isócrono e ocorre durante o estágio 55. Para Raffi et al.
(1993), a ordem do diacronismo é bastante semelhante
àquela observada por Wei (op. cit.). Por outro lado, Raffi
(2002), consultando outros trabalhos, admite um diacronismo um pouco maior, estendendo-se da transição dos
estágios 59/58 até o estágio 55. Para estimar este diacronismo, Raffi (op. cit.) incorporou informações provenientes do mar Mediterrâneo. Deste modo, de acordo com
a literatura, o diacronismo deste datum é da ordem de
0,060 Ma. Calcidiscus macintyrei extinguiu-se primeiramente no mar Mediterrâneo, posteriormente nas regiões de
latitudes médias e, finalmente, nas regiões equatoriais.
Primeira ocorrência de gefi rocapsas grandes
(> 5,5 μm) – Há certa confusão taxonômica envolvida
no reconhecimento deste datum, o que interfere diretamente na mensuração de seu diacronismo. Aliás, esta
confusão tem dificultado a identificação de seu correto
ponto de ocorrência nas seções estudadas. Segundo
Wei (1993), este não é um evento marcante nas seções
quaternárias. Ao contrário, sua caracterização às vezes é
subjetiva porque o surgimento de exemplares grandes de
gefirocapsa é bastante gradativo e disperso ao longo das
seções e, em função disso, sua identificação por vezes é
interpretativa. Raffi (2002) comenta que o reestudo de
seções anteriormente analisadas por Wei (op. cit.) e por
Raffi et al. (1993) permitiu posicionar este evento bem
mais abaixo de onde foi identificado anteriormente. Assim, de acordo com Raffi (2002), este evento teria baixo
grau de confi ança em estudos bioestratigráficos.
De acordo com Wei (1993), o surgimento de gefirocapsas grandes é diácrono e ocorreu durante os estágios
isotópicos 47 a 51. Para Raffi et al. (1993), este diacronismo seria um pouco menor, tendo como amplitude os
estágios 48 e 49. Contrariamente, em função de informações provenientes do Mediterrâneo e do reestudo das
seções investigadas previamente por Wei (op. cit.) e Raffi
et al. (op. cit.), Raffi (2002) admite que este evento seria
mais antigo e o seu diacronismo abrangeria os estágios
53 (transição para o 54) e 55. Estas últimas informações
foram as adotadas e podem ser vistas na figura 3. Deste
modo, o diacronismo estimado é da ordem de 0,027 Ma.
O surgimento de gefirocapsas grandes foi empregado por
Rio et al. (1990) para definir o limite entre as biozonas
MNN19c e MNN19d. Embora um pequeno diacronismo
seja observado, o evento merece pouca confi ança para
determinações bioestratigráficas, de acordo com o comentado anteriormente.
Última ocorrência de Helicosphaera sellii – Este
datum foi proposto e empregado pela primeira vez por
Gartner (1977), sendo também utilizado por Rio et al. (1990)
e Antunes (1994). Wei (1993) reconhece um amplo diacronismo para o mesmo, abrangendo os estágios 38 a 47. Para
este autor, H. sellii extinguiu-se primeiramente nas regiões
de altas latitudes e posteriormente nas regiões equatoriais.
Raffi et al. (1993) também reconhecem um diacronismo
bastante acentuado para o evento, que, dependendo da
região onde é observado, situa-se entre os estágios 37 e
45
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49. Todavia, de modo contrário a Wei (op. cit.), Raffi et al.
(op. cit.) advogam que H. sellii desapareceu primeiramente
no oceano Atlântico e, posteriormente, no oceano Pacífico.
De acordo com as estimativas de Raffi et al. (op. cit.), este
diacronismo seria da ordem de 0,24 Ma (fig. 3).

reconhecimento do nível estratigráfico de sua primeira
ocorrência. Independentemente desta dificuldade, o
surgimento de R. asanoi situa-se no interior da zona
de abundância de gefirocapsas pequenas proposta por
Gartner (1977), como ilustrado na figura 3.

Em sua revisão da biocronologia dos nanofósseis calcários do “Eo” e “Meso” Pleistoceno, Raffi (2002) não comenta a última ocorrência de H. sellii, talvez em função da
raridade com que ocorre em sedimentos pelágicos. Conforme acentua Wei (1993) espécies de Helicosphaera habitam
preferencialmente regiões de águas mais rasas, tornando-se
mais raras em regiões mais distais, de águas mais profundas.
Talvez, esta raridade interfira diretamente no amplo diacronismo observado: apresentando uma baixíssima freqüência,
a última ocorrência estratigráfica observada para a espécie,
pode não corresponder exatamente ao nível de extinção
registrado em uma ou outra seção investigada.

Para Wei (1993), a primeira ocorrência de R. asanoi
situa-se entre os estágios isotópicos 29 (transição para
o 30) e 35. Raffi (2002) propõe um diacronismo relativamente menor e o situa entre os estágios 33 (transição
para o 34) e 35. Adotando-se a amplitude de Wei (op.
cit.) o diacronismo para o surgimento de R. asanoi seria
da ordem de 0,14 Ma.

Última ocorrência de gef irocapsas grandes
(> 5,5 μm) – De acordo com Raffi (2002) este evento tem sido considerado o mais confi ável, em termos
de isocronismo, dentre todos os eventos relacionados
às gefirocapsas. Wei (1993) reconhece que esta última
ocorrência teria acontecido durante o estágio isotópico
37, tanto nas regiões de latitudes equatoriais quanto nas
regiões de latitudes médias. Para Raffi et al. (1993), um
pequeno diacronismo é observado em relação aos estágios isotópicos. De acordo com estes autores, gefirocapsas grandes teriam a última ocorrência entre os estágios
36 (transição para o 37) e 37. Finalmente, Raffi (2002)
aumenta um pouco mais esta margem de diacronismo,
admitindo que em determinadas regiões o evento teria
ocorrido também na transição dos eventos 37 e 38. À luz
destas informações, estima-se que o diacronismo para o
evento de desaparecimento de gefirocapsas grandes seja
da ordem de 0,041 Ma (fig. 3). É interessante observar que
existe uma pequena superposição entre o diacronismo do
presente evento biológico e aquele relacionado à última
ocorrência de H. sellii.
Nas seções situadas estratigraficamente acima deste
evento, a associação nanofossilífera passa a ser dominada
por exemplares pequenos de gefirocapsas (< 3,5 μm), até o
ressurgimento de exemplares médios de gefirocapsa (descrito a seguir). A partir desta constatação, Gartner (1977)
propôs a zona de abundância de gefirocapsas pequenas (fig.
3). Entretanto, a base desta zona seria evidenciada pela última ocorrência de H. sellii. Procedimento semelhante foi
adotado por Rio et al. (1990) e Antunes (1994).
Para Gartner (1988), o desaparecimento de gefirocapsas grandes pode estar relacionado a um abrupto fenômeno de correntes de ressurgência em larga escala, causado
pela formação de gelo nas águas do oceano Ártico.
Primeira ocorrência de Reticulofenestra asanoi –
A identificação correta e precisa deste datum recai sobre
uma questão taxonômica. De acordo com Wei (1993)
verifica-se uma transição entre exemplares pequenos
de Reticulofenestra e aqueles característicos de R. asanoi,
que apresentam dimensões (diâmetro) da ordem de 6
μm ou maiores. Este fato acarreta grande subjetividade
no reconhecimento da espécie e, por conseguinte, no
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Ressurgimento de gefirocapsas médias (< 5,5 μm
e > 3,5 μm) – Este evento marca o limite superior da
zona de abundância de gefirocapsas pequenas de Gartner
(1977). Segundo Wei (1993), nas regiões equatoriais encontram-se seus registros mais antigos. Com o passar do
tempo, o ressurgimento de gefirocapsas médias migrou
para as regiões de latitudes mais altas, caracterizando
assim um diacronismo que abrange os estágios isotópicos
29 a 25 (transição para o 26). Wei (op. cit.) comenta ainda que, nas altas latitudes do hemisfério sul, o início do
evento é de difícil detecção e que o efetivo florescimento
(quando os exemplares ocorrem com maior abundância)
desses cocólitos é verificado apenas durante os estágios
15 e 16. Raffi et al. (1993) e Raffi (2002) também estimam
a mesma amplitude de diacronismo registrada por Wei
(op. cit.). Deste modo, de acordo com a fi gura 3, este
diacronismo seria da ordem de 0,068 Ma.
Raffi (2002) assinala que as gefirocapsas médias relacionadas a este evento apresentam, de modo geral, a barra
coincidente com o menor eixo do cocólito. Assim, estes
exemplares seriam semelhantes e poderiam ser classificados taxonomicamente como Gephyrocapsa parallela. Alguns
autores classificam estes exemplares como G. omega (ver
a descrição de G. parallela, p. 28 e est. 2, fig. 35).
Última ocorrência de Reticulofenestra asanoi –
De acordo com Wei (1993), este parece ser um excelente
datum para correlações globais, uma vez que ocorre quase
simultaneamente nas regiões oceânicas de altas e baixas
latitudes. Além disso, o declínio de R. asanoi, em termos de
abundância é bastante abrupto: com presença expressiva
nas amostras, a espécie entra rapidamente em processo
de extinção. Em sua correlação com os estágios isotópicos,
Wei (op. cit.) assinala que em termos globais R. asanoi extinguiu-se entre os estágios 22 e 24. Para Raffi (2002), esta
extinção abrangeria um intervalo mais restrito e estaria
situada, nas regiões oceânicas, entre os estágios 22 e 23.
Entretanto, esta autora salienta que há uma discrepância
entre essas informações e aquelas existentes com relação
ao mar Mediterrâneo, onde a extinção da espécie é correlacionada com o estágio 19. A autora ressalva, outrossim,
que esta discrepância pode estar relacionada a problemas
de amostragem nas seções do mar Mediterrâneo ou a
problemas de conceituação taxonômica da espécie. Por ser
um aspecto local (mar Mediterrâneo) e passível de dúvidas,
esta informação não foi incorporada ao diacronismo relacionado à extinção de R. asanoi (fig. 3). Assim, de acordo
com as outras informações, estima-se que o diacronismo
seja da ordem e 0,05 Ma, entre os estágios 22 e 24.
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Última ocorrência de Pseudoemiliania lacunosa – Este evento identifica o limite entre as zonas
NN19 e NN20 de Martini (1971), e CN14a e CN14b de
Okada e Bukry (1980). Além disso, é bastante empregado
em vários arcabouços bioestratigráficos. Muitos autores
consideram que o desaparecimento de P. lacunosa seja
um evento isócrono globalmente, associado ao estágio
isotópico 12 (Wei, 1993; Flores et al. 2000; Flores e Marino, 2002; Marino, 2003; entre outros). Aparentemente,
a correlação deste evento com o estágio isotópico 12
foi realizada originalmente por Thierstein et al. (1977),
com a investigação de sete testemunhos coevos coletados em várias regiões climáticas do planeta. De acordo
com as interpretações destes autores, a extinção de P.
lacunosa teria ocorrido há 0,458 Ma. Na verdade, não
se observa na literatura muitos trabalhos que correlacionem a extinção de P. lacunosa aos estágios isotópicos
do oxigênio. Os valores de idades absolutas para este
evento encontram-se baseados principalmente em magnetoestratigrafia e em cálculos de taxa de sedimentação,
situando-se muito próximos àquele obtido por Thierstein et al. (op. cit.).
Primeira ocorrência de Emiliania huxleyi – Este
é um evento bastante difícil de ser detectado precisamente quando se estuda o paleonanoplâncton ao MO.
Exemplares de E. huxleyi são bem pequenos (em geral
< 4 μm), o que dificulta o reconhecimento preciso de sua
primeira ocorrência estratigráfica. Entretanto, Thierstein
et al. (1977) admitem que o evento seja isócrono e tenha
correlação com o estágio isotópico 8, estimativa corroborada pelos estudos de Flores et al. (2000) e Flores e
Marino (2002) em amostras obtidas nas regiões de altas
latitudes do hemisfério sul. Wei (1993) também adotou
os resultados e Thierstein et al. (op. cit.).
Abundância (acme) de Emiliania huxleyi – Na
realidade, este evento é caracterizado pela passagem
da predominância de exemplares de Gephyrocapsa para
exemplares de E. huxleyi nas associações nanofossilíferas quaternárias e foi reconhecido originalmente por
Gartner (1977). As figuras 1 e 2 da estampa 16 ilustram
a diferença nanopaleontológica (e nanofaciológica) existente entre as seções quaternárias em que predominam
exemplares de Gephyrocapsa daquelas em que predominam E. huxleyi. Em muitos casos esta diferença é bem
marcante e pode ser estabelecida visualmente. Todavia,
em outros, como ilustrado por Tokutake (2005), fazse necessária a quantificação dos dois taxa para que o
início do acme de E. huxleyi seja reconhecido com mais
precisão (fig. 4).
De acordo com Thierstein et al. (1977), um pequeno
diacronismo pode ser verificado para este evento, que se
iniciou primeiramente nas regiões de latitudes médias (estágio isotópico 5) para depois alcançar as regiões equatoriais (estágio 4). Assim, o seu diacronismo seria da ordem
de 0,064 Ma (fig. 3). Flores et al. (2000) e Flores e Marino
(2002), citando outros autores, comentam as dificuldades de
se caracterizar em algumas regiões esta mudança na paleonanoflora quaternária. Comentam ainda que, em determinados sítios, a predominância de E. huxleyi sobre exemplares
de Gephyrocapsa deu-se há cerca de 0,060 a 0,040 Ma. Ao
norte da bacia de Campos, na região de talude, Tokutake

(2005) atribuiu a idade de 0,074 Ma para este evento, na
transição do estágio isotópico 5 para o 4 (fig. 4).

Eventos secundários
Última ocorrência de Scyphosphaera pulcherrima –
Segundo Young (1991), esta última ocorrência situa-se no
interior da zona CN13b de Okada e Bukry (1980), entre
os subcrons Olduvai e Jamarillo. Seria, ainda, mais recente do que a primeira ocorrência de gefirocapsas grandes
e mais antigo do que o ressurgimento de gefi rocapsas
médias. Em função das poucas informações disponíveis,
não se pode tecer qualquer comentário em relação ao
seu diacronismo.
Primeira ocorrência de Helicosphaera inversa – De acordo com as interpretações de Marino et al.
(2003) H. inversa, no Leg 86 do DSDP (NW do oceano
Pacífico), tem sua primeira ocorrência aproximadamente
no mesmo nível estratigráfico que a última ocorrência de
R. asanoi. Por falta de mais informações, quaisquer outros
comentários são impossíveis.
Última ocorrência de Helicosphaera inversa – De
acordo com as pesquisas de Antunes (1994) e com as
observações de Marino et al. (2003), este datum situa-se
estratigraficamente próximo ao surgimento de E. huxleyi.
Todavia, Antunes (op. cit.), valendo-se de suas análises
e das observações de Takayama e Sato (1987) e Young
(1991), o posicionou imediatamente acima do surgimento de E. huxleyi. Contrariamente, Marino et al. (op. cit.)
posicionam a extinção e H. inversa imediatamente abaixo
do surgimento de E. huxleyi. Vale lembrar que a primeira
ocorrência de E. huxleyi é um datum difícil de ser identificado precisamente quando se trabalha com o MO. Valendo-se das informações de Young (1991), Antunes (op.
cit.) atribuiu para este datum a idade absoluta de 0,022
Ma; Marino et al. (op. cit.) calcularam que H. inversa extinguiu-se há 0,0224 Ma.

[ PRINCIPAIS TRABALHOS REALIZADOS
NAS BACIAS MARGINAIS BRASILEIRAS
Como dito anteriormente, não há muitos estudos realizados com os nanofósseis quaternários da margem continental brasileira. Ao que parece, o primeiro trabalho versando
especificamente sobre os nanofósseis desta faixa do tempo
geológico na margem brasileira é o de Antunes (1994), que
reconheceu sete unidades bioestratigráficas, conforme ilustrado na figura 3. Na realidade, estas biozonas, denominadas
informalmente de intervalos bioestratigráficos de A até G,
foi uma adaptação para a margem brasileira do clássico zoneamento de Gartner (1977). Além disso, Antunes (op. cit.)
discorreu a respeito do diacronismo dos vários data empregados. O arcabouço proposto por este autor difere daquele
de Gartner (op. cit.) somente no que se refere ao emprego
de um dos data selecionados para balizar as unidades definidas. No trabalho de Antunes (op. cit.), a última ocorrência
estratigráfica de H. inversa (limite entre as unidades E e F) é
valorizada em detrimento do surgimento de E. huxleyi. Esta
troca de datum deu-se porque é muito difícil registrar com
precisão o surgimento e E. huxleyi, ao MO.
47

δ13C

% de E. huxleyi e Gephyrocapsa spp.
0

20

40

60

80

100

-1

0

0

0

δ18 O
1

2

-1,2

-1,6

-2

-0,8

-0,4

0

0,4

0
1

4

4

3

4
7,5

7,5

8
8,7

8

8

b

12

12

Legenda:
Marga cinza oliva
Lama rica em carbonato
Lama levemente carbonática
Areia siliciclástica média a fina

5

c
d

Intervalo F

12

16

a

Transição F/G

Profundidade (m)

Litofácies

4

Intervalo G

2

e
16

16

6

% de Emiliania huxleyi
% e Gephyrocapsa spp.
1, 2,...5a, 5b, ...6 - estágios e subestágios isotópicos do oxigênio
F e G - intervalos bioestratigráficos de Antunes (1994)

[ Figura 4 – Relações entre litofácies, percentuais de Emiliania huxleyi e
Gephyrocapsa spp., e variações isotópicas do carbono e do oxigênio,
no testemunho B situado no talude norte da bacia de Campos, sob lâmina
d’água de 1 503 m (mod. de Kowsmann et al. 2003 e Tokutake, 2005).

[ Figure 4 – Relations between lithofacies, percentages of Emiliania huxleyi e
Gephyrocapsa spp., and isotopic variations of carbon and oxygen, in core B, located
in the northern section of the Campos Basin, under a depth of water of 1 503 m
(mod. of Kowsmann et al. 2003 and Tokutake, 2005).
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Toledo (1995) e Toledo et al. (2002) descreveram a nanoflora da parte superior do Quaternário observada em
alguns piston cores da Bacia de Campos, associando as variações de composição nanoflorística registradas ao longo das
seções a causas paleoceanográﬁcas e/ou diagenéticas. Em
outra linha de pesquisa, valendo-se de métodos e análises
estatísticas e cruzando as informações da nanoflora com
aquelas de foraminíferos e isótopos de oxigênio e de carbono, Toledo et al. (1999 e 2005) e Toledo (2000) tecem
considerações relativas à paleoceanograﬁa da parte mais
superior do Quaternário. Em outro estudo, também relativo ao Quaternário, Toledo et al. (2004) investigaram, em
amostras de outros piston cores, as oscilações de freqüência
da nanoflora calcária e das espículas de ascídias observadas
durante os últimos 25 000 anos, associando tais variações
a diferentes regimes de paleoprodutividade. Aliás, nesta
mesma linha de pesquisa relativa à paleoprodutividade no
passado recente do oceano Atlântico, além de Toledo et
al. (2005), podem ainda ser citados Toledo et al. (2006),
Camillo et al. (2006) e Quadros et al. (2006).
Wanderley e McManus (2002a, b) investigaram a relação entre as variações isotópicas do oxigênio (δ18O) e a variação absoluta de R. claviger registrados em um piston core
obtido na região offshore da margem brasileira, num sítio
deposicional localizado entre as bacias de Santos e Pelotas.
A análise das amostras, todas pertencentes à Zona e acme
de E. huxleyi de Gartner (1977), permitiu veriﬁcar que as
maiores concentrações de R. claviger coincidem com os
menores valores da curva de δ18O. Wanderley et al. (2002,
2005a), em amostras do testemunho JVC17, coletadas na
margem continental sul-brasileira, investigaram a relação
entre os nanofósseis e as variações isotópicas do oxigênio
e do carbono. Como resultado, perceberam que a espécie
Florisphaera profunda tem uma queda de abundância durante o estágio isotópico de número 1. Os referidos autores
interpretaram que este decréscimo de F. profunda teria
relação com o clima mais ameno que caracteriza o Holoceno, em relação à parte ﬁnal do Pleistoceno. Wanderley
et al. (2002a, 2005b) sintetizando os trabalhos efetuados
por Wanderley e McManus (2002a, b) e Wanderley et al.
(2005a) fazem uma abordagem integrada sobre os resultados obtidos previamente.
Tokutake (2005) realizou estudo dos nanofósseis recuperados em dois piston cores colhidos na região offshore,
ao norte da bacia de Campos (testemunhos A e B). Este
estudo objetivou a caracterização quantitativa do gênero
Gephyrocapsa e da espécie E. huxleyi, para identiﬁcar o limite entre os intervalos bioestratigráﬁcos F e G de Antunes
(1994). Além disso, confrontou as variações percentuais
dos dois taxa com as variações isotópicas do carbono e
do oxigênio. A partir destas confrontações, com a devida
identiﬁcação dos estágios isotópicos do oxigênio e suas
respectivas atribuições geocronológicas, o autor estimou
que E. huxleyi passou a predominar sobre Gephyrocapsa
spp. há 74 000 anos (limite F/G), na passagem do estágio
isotópico 5 para o 4, posicionado em 7,5 m no testemunho
B (ﬁg. 4). Na realidade, como pode ser observado nesta
ﬁgura, a passagem F/G não é abrupta. Ao contrário, notase um intervalo da ordem de 4,5 m (entre 12-7,5 m) onde
os valores percentuais de E. huxleyi assemelham-se àqueles
de Gephyrocapsa spp. É possível que este intervalo de transição tenha alguma conotação bioestratigráﬁca, uma vez

que o mesmo também foi reconhecido no testemunho A,
situado na mesma região e também investigado por Tokutake (op. cit.). No interior deste intervalo, em 8,7 m (ﬁg. 4),
encontra-se o ponto em que E. huxleyi passa efetivamente a
predominar sobre Gephyrocapsa spp. É interessante observar que, pelos dados apresentados por Tokutake (op. cit.),
poderia ser atribuída para esta profundidade a idade absoluta de 84 000 anos, valor muito semelhante aos 85 000
anos atribuídos por Thierstein et al. (1977) para o início de
predominância de E. huxleyi, nas regiões de mares tropicais.
É válido registrar, outrossim, que para a amostra imediatamente abaixo, situa-se em 9 m, os dados de Tokutake
permitem inferir uma idade absoluta da ordem de 86 100
anos. Portanto, num outro viés de interpretação, poderia
ser dito que os dados de Tokutake (op. cit.) corroboram as
estimativas de Thierstein et al. (op. cit) no que concerne à
idade absoluta referente ao início da predominância de E.
huxleyi sobre Gephyrocapsa spp.
Em comparação com as curvas de variações percentuais dos dois taxa e as curvas isotópicas, Tokutake (2005)
concluiu que há uma boa correlação entre as variações de
Gephyrocapsa spp. e as excursões negativas do carbono,
indicando que aquele taxon fl oresceu com mais intensidade durante épocas de maior disponibilidade de nutrientes
nas águas oceânicas da região. As variações de E. huxleyi,
por outro lado, são mais dúbias e não apresentam uma
clara correlação com as curvas isotópicas.

[ CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho é apresentada uma documentação
das principais espécies que ocorrem nos depósitos do Quaternário marinho das bacias marginais brasileiras. Longe de
ser completo, este inventário concentra uma porção expressiva do nanoplâncton facilmente recuperado dos depósitos quaternários. Ao todo, encontram-se documentados
29 gêneros e 59 espécies. Além disso, no trabalho, discorrese sobre a bioestratigraﬁa do Quaternário, ilustrando os
principais data empregados nas investigações bioestratigráﬁcas e comentando os seus graus de diacronismo.
Em termos de pesquisa, ainda há muito que ser feito
nos depósitos da margem brasileira, em que pese o que
já foi realizado junto às universidades nacionais por alguns
pesquisadores. Esta assertiva é especialmente verdadeira
no que se refere aos estudos paleoceanográﬁcos/paleoecológicos. Assim, em estudos futuros, ênfase deveria ser
dada às investigações quantitativas, buscando-se interpretar, à luz da paleoceanograﬁ a, da estratigraﬁ a isotópica
e, talvez, dos conceitos da Estratigraﬁ a de Seqüências, o
porquê de certas expressivas variações de freqüência de
determinadas espécies observadas ao longo de seções
testemunhadas. Dentre estes taxa poderiam ser citados,
entre outros, C. pelagicus, R. claviger, F. profunda, C. leptoporus e determinadas espécies dos gêneros Helicosphaera
e Umbilicosphaera. Sem dúvida, o estudo dos nanofósseis
calcários, junto às Universidades, constitui-se um campo
aberto e bastante promissor.
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ESTAMPA 1
1a

1b

2

3a

3b

6

7a

Calcidiscus leptoporus (p. 16)

4a

4b

5

Calcidiscus leptoporus

7b

8a

Calcidiscus macintyrei

8b

9a

9b

11b

12a

Calcidiscus macintyrei (p. 16)

10a

10b

11a

Calcidiscus macintyrei

12b

Coccolithus pelagicus

13a

13b

14a

14b

16a

16b

18b

19

Coccolithus pelagicus

14c

15a

Coccolithus pelagicus

17a

15b

Hayaster perplexus (p. 17)

17b

18a

Oolithotus fragilis (p. 18)

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 2
1a

1b

2a

2b

Oolithotus fragilis (p. 18)

4

3

U. sibogae var. sibogae

5

6

7a

8 7b

10a

10b

Umbilicosphaera sibogae var. sibogae (p. 18)

8

9a

9b

Umbilicosphaera sibogae var. sibogae

11

12a

12b

13a

13b

17

18

15a21a

21b

23b

24

Helicosphaera carteri (p. 19)

U. sibogae var. foliosa

14

Umbilicosphaera sibogae var. foliosa (p. 18)

15

16

Helicosphaera carteri

19
18a

20a

20b

Helicosphaera hyalina (p. 19)

Helicosphaera carteri
17a
22a

22b

23a

Helicosphaera inversa (p. 20)

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 3
1a
1a

1b
1b

2a

Helicosphaera inversa (p. 20)

3b

Helicosphaera pavimentum (p. 20)

4a

4b

Helicosphaera pavimentum

6

5a

5b

8b

9

Helicosphaera sellii (p. 20)

7

8a

Helicosphaera wallichii (p. 20)

Helicosphaera sellii

10

11

12

13

15

16

14a

Pontosphaera discopora

Helicosphaera wallichii

14b

3a

2b

17

18

20b

20c

24

25

Pontosphaera discopora (p. 20)

19a

19b

20a

Pontosphaera indooceanica (p. 20)

21

22

Pontosphaera indooceanica

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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Pontosphaera japonica
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ESTAMPA 4
1a

1b

2

3

4

6b

6c

7c

8

11a

11b

Pontosphaera japonica (p. 22)

5a

5b

6a

Pontosphaera jonesii (p. 22)

6d

7a

Pontosphaera jonesii

7b

Pontosphaera messinae (p. 22)

9a

9b

10

Pontosphaera multipora (p. 23)

Pontosphaera messinae

11c

12a

12b

12c

13a

15a

15b

Pontosphaera multipora

13b

13c

14

Pontosphaera multipora

16a

Pontosphaera spp. (p. 23)

16b

16c

16d

17

Pontosphaera spp.

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 5
1a

1b

1c

2

3

Pontosphaera spp. (p. 23)

4

5

6a

6b

8b

9

12

13

Scyphosphaera apsteinii f. apsteinii (p. 24)

7

8a

Scyphosphaera apsteinii f. apsteinii

10

11

S. apsteinii f. apsteinii

Scyphosphaera apsteinii f. dilatata

14

S. apsteinii f. dilatata

15

Scyphosphaera cylindrica (p. 24)

18a

18b

Scyphosphaera globulata (p. 24)

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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16

Scyphosphaera deflandrei (p. 24)

17

Scyphosphaera globulata

19

20

Scyphosphaera kamptneri (p. 25)
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ESTAMPA 6
1

2

3

4

7

8

10b

11

Scyphosphaera intermedia (p. 25)

6

5

Scyphosphaera pulcherrima (p. 25)

9

10a

Scyphosphaera pulcherrima

12

13

Scyphosphaera spp.

14

15

18

19

Scyphosphaera spp. (p. 25)

16

17

Scyphosphaera spp.

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 7
1

2

3

4

5

9

10

14

15

19

20

24

25

29

30

34

35

Emiliania huxleyi (p. 26)

6

7

8

Emiliania huxleyi

Gephyrocapsa caribbeanica (p. 27)

11

12

13

Gephyrocapsa caribbeanica

16

17

18

Gephyrocapsa caribbeanica

21

22

23

Gephyrocapsa ericsonii (p. 27)

26

27

28

Gephyrocapsa oceanica (p. 27-28)

31

32

Gephyrocapsa oceanica

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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33

Gephyrocapsa parallela (p. 28)
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ESTAMPA 8
1

2

3

4

5

9

10

14

15

Pseudoemiliania lacunosa (p. 28)

6

8

7

Pseudoemiliania ovata (p. 29)

11

13

12

Pseudoemiliania ovata

16

Reticulofenestra asanoi (p. 29)

17

18

19

20

24

25

28

29

Reticulofenestra asanoi

21

22

23

Reticulofenestra asanoi

26a

26b

27

Reticulofenestra asanoi

30

31

Reticulofenestra minuta (p. 29)

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos

Reticulofenestra minuta

32

33

34

Reticulofenestra minutula
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ESTAMPA 9
1

2

3

4

5

9

10

14

15

Reticulofenestra minutula (p. 29-30)

6

7

8

Acanthoica spp. (p. 31)

11

12

13

Acanthoica spp.

Discosphaera tubifer (p. 31)

16

17

18

b

19

a

Discosphaera tubifer (p. 31)

Acanthoica spp. (p. 31)

20

21

23

22

24

Rhabdosphaera claviger (p. 31)

Discosphaera tubifer (p. 31)

25

Discosphaera tubifer (a)
Rhabdosphaera claviger (b)

26

27

28

29

33

34

Rhabdosphaera claviger

30

31

32

Rhabdosphaera stylifera (p. 31-32)

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 10
1

2

3

4a

4b

7b

8a

10a

10b

13

14

18

19a

Scapholithus fossilis (p. 32)

5

6

7a

Syracosphaera lamina (p. 33)

8b

9a

9b

Syracosphaera lamina

11a

Syracosphaera pulchra (p. 33-34)

11b

12

Syracosphaera pulchra

15

Florisphaera profunda var. profunda (p. 34)

16

17
a

b
F. profunda var. profunda

19b

N. coccolithomorpha

F. profunda var. profunda (a)
F. profunda var. elongata (b) (p. 34)

20a

20b

21a

21b

24

25

Neosphaera coccolithomorpha (p. 34)

22a

22b

23

Neosphaera coccolithomorpha

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 11
1

2

3

4a

4b

8

9

12

13

16b

17

Umbellosphaera irrregularis (p. 35)

5

6

7

Umbellosphaera irrregularis

10a

10b

11

Holodiscolithus macroporus (p. 35)

14

15

16a

Holodiscolithus macroporus

18a

18b

T. quadrilaminata

19

20

Tetralithoides quadrilaminata (p. 35-36)

22

23

21

B. bigelowii

24

25

26

Braarudosphaera bigelowii (p. 36)

27a

27b

27c

27d

Ceratolithus armatus (p. 37)

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 12
1

2

3

4

6b

7

9b

9c

Ceratolithus cristatus (p. 37-38)

5

6a

Ceratolithus rugosus (p. 38)

9a

8

Ceratolithus rugosus

Ceratolithus separatus (p. 38)

10

11

Ceratolithus separatus

12

13

Ceratolithus simplex (p. 38)

14

15

16

17

Ceratolithus telesmus (p. 38-39)

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 13
1

2

3

4

5

9

10

13a

13b

15b

16

Discoaster asymetricus (p. 39)

6

7

8

Discoaster asymetricus

11

Discoaster brouweri (p. 39-40)

12a

12b

Discoaster brouweri

14a

Discoaster pentaradiatus (p. 40)

14b

15a

Discoaster surculus

Discoaster pentaradiatus

17

18

19

20

21

25

26

30

31

Discoaster surculus (p. 40)

22

23

24

Discoaster tamalis (p. 41)

27

28

29

Discoaster triradiatus (p. 41)

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 14
1a

1b

1c

1d

3a

3b

4b

4c

5b

5c

6b

7

Micrascidites spp. (p. 41)

2a

2b

Micrascidites spp.

3c

4a

Micrascidites spp.

4d

5a

Micrascidites spp.

5d

6a

Micrascidites spp.

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 15
1a

1b

2a

2b

5

6a

Micrascidites spp. (p. 41)

3

4

Monniotia spp

Micrascidites spp.

6c

6b

7a

7b

10

11a

Monniotia spp. (p. 41)

8

9

Rigaudia? spp. (p. 42)

11b

Thoracosphaera spp.

12a

12b

13

Thoracosphaera spp. (p. 42)

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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ESTAMPA 16

Exemplares de
E. huxleyi
Exemplares de
Gephyrocapsa spp.
Intervalo G - predominância de Emiliania huxleyi sobre exemplares de Gephyrocapsa spp.

Exemplares de
Gephyrocapsa spp.
Exemplares de
E. huxleyi
Intervalo F - Predominância de Gephyrocapsa spp. sobre exemplares de Emiliania huxleyi

Fotos com fundo escuro - nicóis cruzados
Fotos com fundo claro - nicóis paralelos
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[ ANEXO 1 – RELAÇÃO COMPLETA DAS
ENTIDADES TAXONÔMICAS MENCIONADAS

Calyptrosphaeraceae Boudreaux e Hay 1969
Campylosphaera Kamptner 1963

Foraminíferos

Caneosphaera Gaarder in Gaarder e Heimdal 1977 =
Syracosphaera

Paragloborotalia kugleri (Blow, 1957) Spezzaferri 1991

Canistrolithus Jordan e Chamberlain 1993

Nanofósseis calcários

Catinaster Martini e Bramlette 1963

Acanthoica Lohmann 1903

Cepekiella Roth 1970

Acanthoica spp.

Ceratolithina Martini 1967

Acanthosolenia Bernard 1939 = Scapholithus

Ceratolithoides Bramlette e Martini 1964

Algirosphaera Schaluder 1945

Ceratolithaceae Norris 1965

Alisphaera Heimdal 1973

Ceratolithus Kamptner 1950

Alveosphaera Jordan e Young 1990

Ceratolithus acutus Gartner e Bukry 1974

Amaurolithus Gartner e Bukry 1975

Ceratolithus armatus Müller 1974

Amaurolithus primus (Bukry e Percival 1971) Gartner
e Bukry 1975

Ceratolithus cristatus Kamptner 1950

Amitha Shafik 1989
Anacanthoica Defl andre 1952
Angulolithina Bukry 1973
Anoplosolenia Defl andre 1952
Bekelithella Bona e Gal 1985

Ceratolithus rugosus Bukry e Bramlette 1968
Ceratolithus separatus Bukry 1969
Ceratolithus simplex Bukry 1979
Ceratolithus telesmus Norris 1965
Chiasmolithus Hay et al. 1966

Birkelundia Perch-Nielsen 1971

Citrocalculus Tröelsen e Quadros 1972 =
Braarudosphaera

Blackites Hay e Towe 1962 emend. Stradner e
Edwards 1968

Clathrolithus Defl andre in Defl andre e Fert 1954

Braarudosphaeraceae Defl andre 1947

Clausicoccus Prins 19779

Braarudosphaera Defl andre 1947

Coccolithites annulus Cohen 1964 = Pseudoemiliania
lacunosa

Braarudosphaera bigelowii (Gran e Braarud 1935)
Defl andre 1947

Coccolithophorales Haeckel 1984 emend. Young e
Bown 1997

Braarudosphaera bigelowii parvula Stradner 1960

Coccolithaceae Poche 1913

Bramletteius Gartner 1969

Coccolithophora fragilis Lohmann 1912 = Oolithotus
fragilis

Bukryaster Prins 1971
Calcidiscaceae Yong e Bown 1997
Calcidiscus Kamptner 1950 emend. Kamptner 1954
Calcidiscus leptoporus (Murray e Blackman, 1898)
Loeblich e Tappan 1978
Calcidiscus macintyrei (Bukry e Bramlette, 1969)
Loeblich e Tappan 1978
Calcidiscus medusoides Kamptner 1950 = Calcidiscus
leptoporus
Calcidiscus quadriforatus Kamptner 1950 = Calcidiscus
leptoporus

Coccolithophora wallichii Lohmann 1902 =
Helicosphaera wallichii
Coccolithus crassipons Bouché 1962
Coccolithus eopelagicus (Bramlette e Riedel 1954)
Bramlette e Sullivan 1961
Coccolithus huxleyi (Lohmann 1902) Kamptner 1943 =
Emiliania huxleyi
Coccolithus minutulus Gartner 1967 = Reticulofenestra
minutula
Coccolithus miopelagicus Bukry 1971

Calcidiscus tropicus Kamptner (1956) sensu Gartner
1992

Coccolithus pelagicus (Wallich 1877) Schiller 1930

Calciopappus (Gaarder e Ramsfiell 1954) Manton e
Oates 1983

Coccolithus Schwartz 1894

Coccolithus pliopelagicus Wise 1973

Calciosoleniaceae Kamptner 1937

Coccosphaera carteri Wallich 1877 = Helicosphaera
carteri

Calciosolenia Gran 1912 = Scapholithus

Coccosphaera leptopora Murray e Blackman 1898 =
71

Série Ciência Técnica Petróleo - Seção Exploração de Petróleo - 21

Calcidiscus leptoporus

Deutschlandia Lohmann 1912

Coccosphaera pelagica Wallich 1877

Dictyococcites bisectus (Hay et al. 1966) Bukry e
Percival 1971

Coccosphaera sibogae Weber-van Bosse 1901 =
Umbilicosphaera sibogae
Coccosphaerales Haeckel 1984 emend. Young e
Bown 1997
Conococcolithus Hay e Mohler 1967
Corannulus Stradner 1962
Coronocyclus Hay, Mohler e Wade 1966
Coronosphaera Gaarder in Gaarder e Heimdal 1977
Crassapontosphaera Boudreaux e Hay 1969 =
Pontosphaera
Crassapontosphaera jonesii Boudreaux e Hay 1969 =
Pontosphaera jonesii
Crassidiscus Okada 1990
Craterolithus Firth 1988
Crenalithus asanoi (Sato e Takayama) de Kaenel et al.
1999 = Reticulofenestra asanoi
Cribrocentrum Perch-Nielsen 1971
Cribrocentrum reticulatum (Gartner e Smith 1967)
Perch-Nielsen 1971
Cricosphaera quadrilaminata Okada e McIntyre 1977
Cruciplacolithus Hay e Mohler in Hay et al. 1967
Cruciplacolithus primus Perch-Nielsen 1977
Cruxia Varol 1989
Cryptococcolithus Gartner 1992
Cyclagelosphaera alta Perch-Nielsen 1979
Cyclagelosphaera Noel 1965
Cyclicargolithus Bukry 1971
Cyclicargolithus floridanus (Roth e Hay in Hay et al.
1967) Bukry 1971
Cyclococcolithina Wilcoxon (1970) = Calcidisdus
Cyclococcolithus cricotus Gartner 1967 = Neosphaera
coccolithomorpha
Cyclococcolithus Kamptner 1954 = Calcidiscus
Cyclococcolithus leptoporus Murray e Bckman 1898 =
Calcidiscus leptoporus
Cyclococcolithus macintyrei Bukry e Bramlette 1969 =
Calcidiscus macyntirei
Cyclolithella annula (Cohen 1964) Cepek e Wind
1979 = Neosphaera coccolithomorpha
Cycloperfolithus Lehotayova e Priewalder 1978 =
Calcidiscus
Cycloplacolithella Haq 1968 = Calcidiscus
Cycloplacolithus Kamptner 1963 = Calcidiscus
Cyrtosphaera Kleijne 1992
Daktylethra Gartner in Gartner e Bukry 1969
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Dictyococcites Black 1967
Dictyolithus Gorka 1957
Didemnidae Milne Edwards 1891
Discoasterales Hay 1977
Discoasteraceae Tan 1927
Discoaster Tan 1927
Discoaster asymetricus Gartner 1969
Discoaster brouweri Tan 1927 emend. Bramlette e
Riedel 1954
Discoaster calcaris Gartner 1967
Discoaster neorectus Bukry 1871
Discoaster pentaradiatus Tan 1927 emend. Bramlette
e Riedel 1954
Discoaster perplexus Bramlette e Riedel 1954
Discoaster surculus Martini e Bramlette 1963
Discoaster tamalis Kamptner 1967
Discoaster triradiatus Tan 1927
Discolithina discopora (Schiller 1925) Shyu e Müller
1991 = Pontosphaera discopora
Discolithina japonica Takayama 1967 = Pontosphaera
japonica
Discolithina Loeblich e Tappan 1963 = Pontosphaera
Discolithina millepuncta Gartner 1967 = Pontosphaera
japonica
Discolithina multipora (Kamptner 1948) Shyu e Müller
1991 = Pontosphaera multipora
Discolithus antillarum Cohen 1964 = Oolithotus fragilis
Discolithus histricus (Kamptner 1941) Cohen 1964 =
Syracosphaera pulchra
Discolithus Huxley 1868 = Pontosphaera
Discolithus lineatus Defl andre 1954 = Pontosphaera
multipora
Discolithus macroporus Defl andre in Defl andre e Fert
1954 = Holodiscolithus macroporus
Discolithus martinii Kamptner 1956 = Pontosphaera
multipora
Discolithus multiporus Kamptner 1948 = Pontosphaera
multipora
Discolithus trematotes Kamptner 1956 = Pontosphaera
multipora
Discolithus vigintiforatus Kamptner 1948 =
Pontosphaera multipora
Discosphaera Haeckel 1894
Discosphaera tubifer (Murray e Blackman, 1898)
Ostenfeld 1900
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Discoturbella Roth 1970
Eiffellithales Rood et al. 1971
Ellipsodiscoaster lidzii Boudreaux e Hay 1969 =
Umbelosphaera irregularis
Ellipsoplacolithus lacunosus Kamptner 1963 =
Pseudoemiliania lacunosa
Emiliania Hay e Mohler in Hay et al. 1967
Emiliania annula (Cohen 1964) Bukry 1971 =
Pseudoemiliania lacunosa
Emiliania huxleyi Hay e Mohler in Hay et al. 1967
Emiliania ovata Bukry 1973 = Pseudoemiliania ovata
Eodiscoaster Martini 1961 = Braarudosphaera
Ericsonia Black 1964
Eu-discoaster misconceptus Theodoridis 1984 =
Discoaster pentaradiatus
Fasciculithaceae Hay e Mohler 1967
Florisphaera Okada e Honjo 1973
Florisphaera profunda Okada e Honjo 1973
Florisphaera profunda var. A Okada e Honjo 1973
Florisphaera profunda var. B Okada e Honjo 1973
Florisphaera profunda var. elongata Okada e McIntyre
1977
Forisphaera profunda var. profunda Okada e McIntyre
1977
Futyania Varol 1989
Geminilithella Backman 1980 = Umbilicosphaera
Gephyrocapsaceae Black 1971
Gephyrocapsa Kamptner 1943

Helicopontosphaera inversa Gartner 1977 =
Helicosphaera inversa
Helicopontosphaera kamptneri Hay e Mohler in Hay et
al. 1967 = Helicosphaera carteri
Helicopontosphaera sellii Bukry e Bramlette 1969 =
Helicosphaera sellii
Helicopontosphaera wallichii (Lohmann 1902) Haq
1973= Helicosphaera wallichii
Helicosphaera carteri (Wallich 1877) Kamptner 1954
Helicosphaera hyalina Gaarder 1970
Helicosphaera Kamptner 1954
Helicosphaera pavimentum Okada e McIntyre 1977
Helicosphaera sellii (Bukry e Bramlette 1969) Jafar e
Martini 1975
Helicosphaera wallichii (Lohmann 1902) Boudreaux e
Hay 1969
Helicosphaeraceae Black 1971
Helicosphaera inversa (Gartner 1977) Theodoridis
1984
Helicosphaera carteri var. carteri Kamptner 1954 =
Helicosphaera carteri
Helicosphaera carteri var. wallichii Teodoridis 1984 =
Helicosphaera wallichii
Helicosphaera carteri var. hyalina Jordan e Young
1990 = Helicosphaera hyalina
Heliolithaceae Hay e Mohler 1967
Holodiscolithus macroporus (Defl andre in Defl andre e
Fert, 1954) Roth 1970
Holodiscolithus Roth 1970

Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux e Hay 1967

Holodiscolithus solidus (Defl andre in Defl andre e Fert
1954) Roth 1970

Gephyrocapsa ericsonii McIntyre e Bé 1967

Hornibrookina Edwards 1973

Gephyrocapsa lumina Bukry 1973

Hughesius Varol 1989

Gephyrocapsa oceanica Kamptner 1943

Ilselithina Stradner in Stradner e Adammiker 1966

Gephyrocapsa omega Bukry 1973 = Gephyrocapsa
parallela

Koczyia Boudreaux e Hay 1969 = Pontosphaera

Gephyrocapsa parallela Hay e Beaudry 1973
Gephyrocapsa sinuosa Hay e Beaudry 1973
Girgisia Varol 1989
Haptophyta Hibberd ex Cavalier-Smith 1986
Hayaster Bukry 1973
Hayaster perplexus (Bramlette e Riedel, 1954) Bukry
1973
Hayella Gartner 1969
Helicopontosphaera Hay e Mohler in Hay et al. 1967 =
Helicosphaera
Helicopontosphaera hyalina (Gaarder 1970) Haq 1973
= Helicosphaera hyalina

Lanternithus Stradner 1962
Markalius Bramlette e Martini 1964
Michaelsarsia (Gran 1912) Manton et al. 1984
Micrantolithus Defl andre in Defl andre e Fert 1954
Micrascidites Defl andre e Defl andre-Rigaud 1956
Micrascidites spp.
Monniotia Varol e Houghton 1996
Monniotia spp.
Naninfula (Perch-Nielsen 1968) Perch-Nielsen 1971
Navisolenia Lecal 1965
Neobiscutum Varol 1989
Neocrepidolithus biskayae Perch-Nielsen 1981
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Neocrepidolithus burkryi Perch-Nielsen 1981

Pseudoemiliania ovata (Bukry 1973) Young 1998

Neocrepidolithus Romein 1979

Quadrilateralis Varo l991

Neosphaera coccolithomorpha Lecal-Schlauder 1950

Quinquerhabdus Bukry e Bramlette 1971

Neosphaera Lecal-Schlauder 1950

Reticulofenestra haqii Backman 1978

Noelaerhabdaceae Jerkovic 1970 emend. Young e
Bown 1997

Reticulofenestra asanoi Sato e Takayama 1992

Noelaerhabdus Jerkovic 1970
Notiocyrtolithus Shafik 1989
Octolithus Romein 1979
Ommatolithus Shafik, 1989
Oolithotus fragilis cavum Okada e McIntyre 1977
Oolithotus Reinhardt in Cohen e Reinhardt 1968
Oolithotus antillarum (Cohen 1964) Reinhardt in
Cohen e Reinhardt 1968 = Oolithotus fragilis

Reticulofenestra daviesii (Haq, 1968) Haq 1971
Reticulofenestra Hay et al. 1966
Reticulofenestra lacunosa var. lacunosa Young 1990 =
Pseudoemiliania lacunosa
Reticulofenestra lacunosa var. ovata (Bukry 1973)
Young 1990 = Pseudoemiliania ovata
Reticulofenestra lockeri Müller 1970
Reticulofenestra minuta Roth 1970

Oolithotus fragilis (Lohmann, 1912) Martini e Müller
1972

Reticulofenestra minutula (Gartner, 1967) Haq e
Berggren, 1978

Ophiaster Gran 1912 emend. Manton et al. 1984

Reticulofenestra pseudoumbilica (Gartner 1967)
Gartner 1969

Orthozygus Bramlette e Wilcoxon 1967
Pedinocyclus Bukry e Bramlette 1971

Reticulofenestra reticulata (Gartner e Smith
1967) Stradner in Stradner e Edwards 1968 =
Cribrocentrum reticulatum

Pemma Klump 1953

Reticulofenestra rotaria Theodoridis 1984

Pentaster Bybell e Gartner 1972

Reticulofenestra sp. A Takayama e Sato 1987

Peritrachelina Defl andre 1952

Reticulofenestra wadeae Bown 2005

Pontosphaera Lohmann 1902

Rhabdosphaerales Ostenfeld 1899

Pontosphaera bigelowi Gran e Braarud 1935 =
Braarudosphaera bigelowii

Rhabdosphaeraceae Ostenfeld 1899

Palusphaera (Lecal 1965) Norris 1984

Pontosphaera discopora Schiller 1925
Pontosphaera huxleyi Lohmann 1902 = Emiliana huxleyi
Pontosphaera indooceanica Cepek 1973
Pontosphaera japonica (Takayama, 1967) Nishida 1971
Pontosphaera jonesii (Boudreaux e Hay 1969)
Backman 1980
Pontosphaera messinae Bartolini 1970
Pontosphaera multipora (Kamptner 1948) Roth 1970

Rhabdosphaera Haeckel 1894
Rhabdosphaera claviger Murray e Blackman 1898
Rhabdosphaera stylifera Lohmann 1902
Rhabdosphaera tubifer Murray e Blackman 1898 =
Discosphaera tubifera
Rigaudia Varol e Houghton 1996
Rigaudia? spp.
Scapholithus Defl andre in Defl andre e Fert 1954

Pontosphaera spp.

Scapholithus fossilis Defl andre in Defl andre e Fert
1954

Pontosphaeraceae Lemmermann 1908

Scapholithus rhombiformis Hay e Mohler 1967

Praeprinsius Varol e Jakubowski, 1989

Scyphosphaera Lohmann 1902

Prinsiaceae (Hay e Mohler in Hay et al. 1967) Young
e Bown 1997

Scyphosphaera amphora Defl andre 1942 – variante
de Scyphosphaera pulcherrima

Prinsiales Young e Bown 1997

Scyphosphaera apsteinii f. apsteinii Lohmann1902

Prinsius Hay e Mohler in Hay et al. 1967

Scyphosphaera apsteinii f. dilatata Gaarder 1970

Prolatipatella multicarinata Gartner 1968

Scyphosphaera apsteinii Lohmann 1902

Pseudoemiliania Gartner 1969

Scyphosphaera campanula, Defl andre 1942 – variante
de Scyphosphaera pulcherrima

Pseudoemiliania lacunosa (Kamptner, 1963) Gartner
1969
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Reticulofenestra circus de Kaenal e Villa 1996

Scyphosphaera cylindrica Kamptner 1955
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Scyphosphaera darraghi Rade 1975 – variante de
Scyphosphaera pulcherrima

Tetralithoides quadrilaminata (Okada e McIntyre,
1977) Jordan et al. 1993

Scyphosphaera deflandrei Müller 1974

Tetralithoides symeonidesii Theodoridis 1984 =
Tetralithoides quadrilaminata

Scyphosphaera elegans (Ostenfeld 1910) Defl andre
1942 – variante de Scyphosphaera cylindrica
Scyphosphaera galeana Kamptner 1967 – variante de
Scyphosphaera cylincrica
Scyphosphaera globulata Bukry e Perciva1 1971
Scyphosphaera halldallii Defl andre 1954 – variante de
Scyphosphaera pulcherrima
Scyphosphaera intermedia Defl andre 1942
Scyphosphaera kamptneri Müller 1974
Scyphosphaera oremesa Kamptner 1967 – variante de
Scyphosphaera cylincrica - variante de Scyphosphaera
cylindrica
Scyphosphaera penna Kamptner 1955 – variante de
Scyphosphaera cylincrica

Thoracosphaeraceae Schiller 1930
Thoracosphaera Kamptner 1927
Thoracosphaera spp.
Tiarolithus Kamptner 1958 = Calcidiscus
Toweius Hay e Mohler 1967
Toweius crassus (Bramlette e Sullivan 1961) PerchNielsen 1984
Toweius pertusus (Sullivan 1965) Romein 1979
Transversopontis Hay et al. 1966
Trapezopentus Wind e Cepek 1979
Triquetrorhabdulus Martini 1965

Scyphosphaera pulcherrima Defl andre 1942

Triquetrorhabdulus rugosus Bramlette e Wilcoxon
1967

Scyphosphaera spp.

Truncatoscaphus Rood et al. 1971

Scyphosphaera tora Kamptner 1967 – variante de
Scyphosphaera cylincrica

Umbellosphaera Paasche in Markali e Paasche 1955

Scyphosphaera ventriosa Martini 1968

Umbellosphaera irregularis Paasche in Markali e
Paasche 1955

Scyphosphaera antilleana Boudreaux e Hay 1969
– variante de S. apsteinii f. dilatata

Umbellosphaera tenuis (Kamptner 1937) Paasche
1955 = Umbellosphaera irregularis

Scyphosphaera cohenii Boudreaux e Hay 1969
– variante de S. apsteinii f. dilatata

Umbilicosphaera hulburtiana Gaarder 1970

Scyphosphaera magna Kamptner 1967 – variante de
S. apsteinii f. dilatata
Scyphosphaera porosa Kamptner 1967 – variante de S.
apsteinii f. dilatata
Semihololithus Perch-Nielsen 1971

Umbilicosphaera Lohmann 1902
Umbilicosphaera mirabilis Lohmann 1902 =
Umbilicospahera sibogae
Umbilicosphaera sibogae var. foliosa Okada e
McIntyre 1977

Solidopons Theodoridis 1984

Umbilicosphaera sibogae (Weber-van Bosse, 1901)
Gaarder 1970

Sphenolithaceae Defl andre 1952

Umbilicosphaera sibogae var. sibogae Gaarder 1970

Stephanolithiaceae Black 1968

Watznaueriaceae Rood et al. 1971

Stephanolithiales Bown e Young 1997

Watznaueria barnesae (Black in Black e Burnes 1959)
Perch-Nielsen 1968

Striatococcolithus Bukry 1971 = Calcidiscus
Sullivania Varol 1992
Syracosphaerales Hay 1977
Syracosphaeraceae Lemmermann 1908
Syracosphaera Lohmann 1902

Zygodiscaceae Hay e Mohler 1967
Zygodiscales Young e Bown 1977
Zygodiscus Bramlette e Sullivan 1961
Zygrhablithus Defl andre 1959

Syracosphaera clathrata Roth e Hay in Hay et al. 1967
Syracosphaera clava Hay e Beaudry 1973
Syracosphaera histrica Kamptner 1941
Syracosphaera lamina Lecal-Schlander 1951
Syracosphaera pulchra Lohmann 1902
Syracosphaera? tanzanensis Bown 2005
Tetralithoides (Theodoridis 1984) Jordan et al. 1993
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