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3. NANOFÓSSEIS CALCÁRIOS

3.1.

Breve Caracterização e Importância Paleoceanográfica

Os nanofósseis calcários são conjuntos de partículas fósseis, de
composição carbonática, com dimensões inferiores a 30 micrômetros (µm) (Figura
5), excluindo-se os fragmentos de fósseis maiores, assim como organismos
juvenis (Bown & Young, 1998).
Os

nanofósseis

calcários

são

predominantemente

constituídos

de

microalgas calcárias, no entanto podem ocorrer espículas de ascídias e
dinoflagelados

calcários.

A

composição

química

dos

nanofósseis

é

predominantemente de carbonato de cálcio (CaCO3) precipitado, principalmente,
sob a forma de calcita (Siesser & Winter, 1994).

5 µm
Figura 5: Fotografia de uma assembléia de nanofósseis calcários (microscópio
eletrônico) (http://www.cushmanfoundation.org/resources/slide/calcnanno.htm).
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Este grupo de microfósseis apresenta registro exclusivamente marinho e é
divido em duas grandes categorias: os cocolitos e as formas associadas ou
nanolitos (Young & Bown, 1997a).
Os cocolitos são diminutas placas calcíticas, geralmente discóides, que
formam

um

envoltório

predominantemente

carbonático

marinhas

da

em

algas

divisão

unicelulares

Haptófita,

planctônicas

denominadas

de

Cocolitoforídeos (Siesser, 1994; Young & Bown, op.cit.; Bown & Young, 1998).
Existem formas muito variadas de nanofósseis calcários, não discóides, que
são denominadas nanolitos. A maior parte dos nanolitos são espécies extintas e
por isso a falta de análogos modernos dificulta a compreensão das afinidades
biológicas necessária para a definição taxonômica destas espécies (Bown &
Young, op.cit.).
As espículas de ascídias e calcisferas de dinoflagelados calcários não se
incluem em nenhuma das definições mencionadas.
Neste estudo o termo cocolito(s) será amplamente utilizado ao referir as
estruturas fósseis remanescentes das espécies observadas.
Os cocolitoforídeos são caracterizados por uma cobertura calcária ao redor
da parede celular composta por cocolitos associados formando uma cocosfera
(Figura 6). Com a morte do organismo processos de degradação e sedimentação
são responsáveis por desagregar os cocolitos, que na maioria das vezes são
encontrados individualmente preservados como fósseis embora cocosferas
inteiras possam ser registradas (Bown & Young, op.cit.).

Figura 6: Exemplos de
cocosferas
e
seus
respectivos cocolitos (na
parte
inferior)
ao
microscópio eletrônico. Da
esquerda para direita:
Helicosphaera
carteri,
Discosphaera tubifera e
Florisphaera
profunda
(http://www.nhm.ac.uk/hos
ted_sites/ina/CODENET/).
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Classificação Taxonômica

Originalmente as algas haptófitas, as quais pertencem os cocolitoforídeos,
eram incluídas no filo Crisófita junto com outras algas. Após o reconhecimento do
haptonema como uma estrutura flagelar única, exclusiva deste grupo de algas,
estes

organismos

foram

incluídos

em uma classe e divisão distintas:

Haptophyceae e Haptophyta.
Posteriormente,

a

classe

Haptophyceae

foi

substituída

por

Prymnesiophyceae e o termo primnesiófitas era amplamente empregado até bem
pouco tempo. No entanto Green & Jordan (1994) ressaltaram, de acordo com o
Código Internacional de Nomenclatura Botânica, que o termo haptófita tinha
prioridade e, desde então, é o preferido na comunidade científica.
Outra importante alteração foi a inclusão das haptófitas no reino Cromista,
proposto por Cavalier-Smith (1981; 1994 apud Young et al., 1997a). Este reino foi
separado dos protistas e incluí muitos protozoários. As haptófitas são
consideradas algas discretamente protistas, sendo considerado um grupo primitivo
e divergente da principal linha evolutiva dos componentes dos cromistas (Young et
al., op.cit.).

Classificação antiga (Hay, 1977; Okada & McIntyre, 1977):

Reino PLANTAE
Divisão CHRISOPHYTA Pascher, 1914
Classe HAPTOPHYCEAE Parke & Dixon, 1964
Ordem COCCOLITHOPHORALES Schiller, 1926
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Classificação atualmente adotada (Young & Bown, 1997a; 1997b; Bown &
Young, 1997; Young et al., 2003) 1 :

Reino CHROMISTA Cavalier-Smith, 1981
Divisão HAPTOPHYTA Hibberd ex Cavalier-Smith, 1986
Classe PRYMNESIOPHYCEAE Hibberd, 1976
Subclasse PRYMNESIOPHYCIDAE Cavalier-Smith, 1986

Ordem

ZYGODISCALES (Young & Bown, 1997)

Família

HELICOSPHAERACEAE (Black, 1971)

Gênero/Espécie
Família

Helicosphaera carteri (Wallich, 1877) Kamptner, 1954

PONTOSPHAERACEAE (Lemmermann, 1908)

Gênero/Espécie

Pontosphaera spp. (Lohmann, 1902)
Scyphosphaera spp. (Lohmann, 1902)

Ordem

SYRACOSPHAERALES (Ostenfeld, 1899)

Família

SYRACOSPHAERACEAE (Hay, 1977)

Gênero/Espécie
Família

Syracosphaera spp. (Lohmann, 1902)

CALCIOSOLENIA (Kamptner, 1927)

Gênero/Espécie

Calciosolenia murrayi (Gran) Murray & Hjort, 1912

Ordem

RHABDOSPHAERALES (Ostenfeld, 1899)

Família

RHABDOSPHAERACEAE (Lemmermann, 1908)

Gênero/Espécie

Rhabdosphaera clavigera (Murray & Blackman, 1898)
Discosphaera tubifera (Murray & Blackman, 1898)

1

Somente Ordens com espécies apreciadas neste estudo foram relacionadas no item de
classificação taxonômica.
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Ordem

ISOCHRYSIDALES (Young et al., 2003)

Família

NOELAERHABDACEAE (Jerkovic, 1970 emend.)

Gênero/Espécie

Emiliania huxleyi (Lohmann, 1902) Hay & Mohler, 1967 emend.
Gephyrocapsa oceanica (Kamptner, 1943 emend.)
Gephyrocapsa spp. (Kamptner, 1943)
Reticulofenestra spp. (Hay et al. 1966)

Ordem

COCCOSPHAERALES (Haeckel, 1894 emend.)

Família

COCCOLITHACEAE (Poche, 1913 emend.)

Gênero/Espécie
Família

Coccolithus pelagicus (Wallich, 1871) Schiller, 1930

CALCIDISCACEAE (Young & Bown, 1997)

Gênero/Espécie

Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman, 1898)
Umbilicosphaera spp. (Lohmann, 1902)

Incertae sedis (Young et al., 2003)
Gênero/Espécie

Umbellosphaera spp. (Paasche) Markali & Paasche, 1955

Formas associadas /Nanolitos:

Família

BRAARUDOSPHAERACEAE (Deflandre, 1947)

Gênero/Espécie

Braarudosphaera bigelowii (Gran & Braarud)

Família CERATOLITHACEAE (Norris, 1965)
Gênero/Espécie

Ceratolithus cristatus (Kamptner, 1950)

Nanolito Incertae sedis
Gênero/Espécie

Florisphaera profunda (Okada & Honjo, 1973)
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Importância Paleoceanográfica

Os nanofósseis calcários são muito utilizados em estudos bioestratigráficos
e paleoceanográficos de depósitos marinhos devido a sua enorme abundância nas
rochas e sedimentos de origem marinha aliada à ampla distribuição geográfica,
rápida evolução e ao fato de serem provenientes predominantemente de
organismos planctônicos (Antunes, 1997). Esta última característica torna-os
ótimos indicadores das condições superficiais do oceano.
Quando os cocolitoforídeos surgiram no início da Triássico Superior, há
aproximadamente 230 M.a. (milhões de anos), eles eram mais cosmopolitas, mais
abundantes e diversos. A extinção em massa ocorrida no término do período
Cretáceo reduziu enormemente a comunidade deste grupo, extinguindo a maioria
das espécies (Brand, 1994). Atualmente os cocolitoforídeos dominam as águas
oceânicas temperadas e tropicais. A maioria dos cocolitoforídeos recentes vive em
águas quentes, estratificadas e pobres em nutrientes.
Enquanto organismo vivo, os cocolitoforídeos compõem o principal grupo
unicelular do nano(fito)plâncton marinho. Habitam as águas superficiais onde são
importantes contribuintes da produção primária oceânica. Este grupo de algas são
os maiores produtores primários que convertem gás carbônico (CO2) dissolvido no
oceano em carbonato de cálcio inorgânico (CaCO3) sob a forma de cocolitos
(Steinmetz, 1994), desta forma os nanofósseis compõem o grupo de fósseis
calcários mais abundante do planeta (Brand, op.cit.).
Bown e Young (1998) e Margulis e Sagan (2002) chamam a atenção para o
paradoxo de partículas tão pequenas serem tão notavelmente visíveis nos
oceanos e no registro geológico, como pode ser constatado na figura 7. Imagens
de satélite registram florações (‘blooms’) de cocolitoforídeos, geralmente em
regiões mais frias, em águas ricas em nutrientes e também após a passagem de
sistemas frontais atmosféricos que remobilizam nutrientes na coluna d’água
superficial.

20

Figura 7: Exemplos visuais do registro sedimentar (a-c) e florações oceânicas (d-e) de cocolitoforídeos. a: The
Seven Sisters em Sussex (Inglaterra), b: White Cliffs em Dover (Inglaterra), c: Pamukele (Turquia), e: próximo a
ilha
Terra
Nova
(Canadá)
e
d:
costa
da
Cornualha
(Inglaterra)
(fonte:
http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/ina/galleries/ e http://www.noc.soton.ac.uk/soes/staff/tt/eh/satbloompics.html).

O processo de produção mineral de CaCO3, via calcificação dos cocolitos
na superfície do mar e o seu armazenamento no fundo do oceano, representa
uma variável essencial do ciclo global do carbono (Steinmetz, 1994).
Cerca de 80% do carbono que é depositado nos sedimentos marinhos por
ano está na forma de carbonato de cálcio, sendo a maior parte produzido
biologicamente. Acredita-se que 20 a 40% deste CaCO3 seja produzidos por
cocolitoforídeos (Brand, 1994) (Figura 7). Outros autores propõem que, devido à
enorme abundância e à realização de fotossíntese e calcificação, estas algas são
importantes componentes dos ciclos biogeoquímicos da Terra (Bown & Young,
1998).
Além de comporem a base da cadeia trófica dos oceanos, estes
organismos desempenham um papel significativo nas trocas de CO2/O2 entre o
oceano e a atmosfera. Em muitas regiões dos oceanos mundiais os principais
sinais oceanográficos estão preservados nas assembléias de nanofósseis
calcários, já que algumas espécies são sensíveis às variações de temperatura e
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salinidade e assim podem refletir as variações espaciais e temporais das
condições superficiais do oceano (Toledo, 2000).
A partir da década de 90 os nanofósseis calcários receberam maior atenção
por fornecerem um bom índice da produtividade primária dos oceanos sendo,
portanto, um indicador de paleoprodutividade (Brummer & van Eijden, 1992;
Beaufort et al. 1997).
No caso do oceano Atlântico tropical equatorial, a quantidade de luz não é
um fator limitante e as variações na produtividade são condicionadas pela
quantidade de nutrientes disponíveis na zona eufótica (Baumann et al., 1999). A
disponibilidade de nutrientes, por sua vez é controlada pela profundidade da
nutriclina, que nos oceanos tropicais coincide aproximadamente com a
profundidade da termoclina.
A variação da profundidade da nutriclina pode ser monitorada pela
abundância relativa dos nanolitos de F.profunda (Okada & McIntyre, 1979; Molfino
& McIntyre, 1990).
Além da importância ecológica estes organismos exercem um papel
climático crucial. Os cocolitoforídeos, da mesma forma que outros componentes
do

fitoplâncton,

sintetizam

substâncias

osmorregulatórias

relacionadas

à

neutralização dos efeitos do aumento de salinidade (acúmulo de sais na célula).
Com a morte do organismo estas substâncias se decompõem formando o gás
dimetilsulfeto (DMS) (Charlson et al., 1987; Margulis & Sagan, 2002; Gildor &
Follows, 2002; Lovelock, 2006). Os cocolitoforídeos apresentam as maiores taxas
de liberação de DMS por unidade de biomassa comparando a outros
componentes do fitoplâncton (Charlson et al., op.cit.).
O DMS liberado na água escapa da superfície do oceano para a atmosfera
onde reage com o oxigênio e produzem aerossóis de sulfato. Estes aerossóis irão
formar sobre os oceanos um dos mais importantes núcleos de condensação de
nuvens (NCN), que são minúsculas partículas onde vapor d’água pode condensar.
O aumento da cobertura de nuvens e do albedo (devido à refletância das nuvens),
deve diminuir a temperatura da superfície terrestre e a radiação solar abaixo das
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nuvens (Figura 8) (Charlson et al. 1987; Margulis & Sagan, 2002; Gildor & Follows,
2002; Lovelock, 2006).

Figura 8: Diagrama conceitual da
participação
do
fitoplâncton
(principalmente cocolitoforídeos) como
agente climático devido à produção e
liberação do dimetilsulfeto (DMS),
oxidação na atmosfera, formação de
núcleos de condensação de nuvens
(NCN) e aumento da cobertura de
nuvens (modificado de Charlson et al.,
1987).

A mediação biológica deste processo constitui o ponto chave do conceito de
homeostase e auto-regulação planetária que corroborou a teoria de Gaia
(Lovelock, 1987; 1991; 2006; Charlson et al., op.cit.). De acordo com estes autores
a Terra é um sistema planetário em evolução onde a biota desempenha um papel
fundamental, assim como as rochas, oceanos e a atmosfera, que interrelacionados regulam as condições atuantes nos sistemas terrestres.
A maior taxa de emissão de DMS é atribuída aos oceanos tropicais e
equatoriais, onde as águas são mais quentes, salinas e bem iluminadas. Isto
sugere que a elevação do albedo em tais regiões pode reduzir a entrada de calor
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nos oceanos das baixas latitudes, afetando diretamente o clima (Charlson et al.,
1987).
Evidências de testemunhos de gelo da Antártica mostram que em períodos
glaciais a emissão de DMS pode ter sido cinco vezes maior, possivelmente devido
a maior produtividade dos oceanos (Lovelock, 2006). O aumento da produtividade
global estaria associado às mudanças em grande escala na circulação oceânica
em períodos glaciais (Broecker, 1998; Seidov & Maslin, 2001).
Portanto o conhecimento ecológico e biogeográfico destas microalgas
calcárias torna seu registro fóssil um dos mais difundidos indicadores
paleoceanográficos (Bradley, 1999).

3.2.

Distribuição Geográfica e Zoneamento Vertical

A distribuição dos cocolitoforídeos é regida pelas variações de temperatura,
sendo muito influenciada pelas características das águas superficiais e mudanças
climáticas (Mostajo, 1986). Além disso, também sofre influências de fatores como
salinidade, nutrientes e disponibilidade de luz.
No entanto, diferente da maioria dos outros grupos do fitoplâncton, a
diversidade dos cocolitoforídeos é maior em regiões quentes de baixa
produtividade, principalmente os giros oceânicos centrais e áreas de circulação
restrita. Em águas temperadas e em águas costeiras estes organismos
apresentam menor diversidade e apenas poucas espécies vivem em águas
oceânicas subpolares.
Geograficamente, os cocolitoforídeos podem ser separados em cinco zonas
latitudinais controladas, basicamente, pela temperatura: subártica, temperada
(transicional), subtropical (central), tropical (equatorial) e subantártica.
Estas zonas estão associadas à circulação das maiores massas d’água. Os
limites destas zonas, portanto não são estáticos nem bem definidos já que os
sistemas frontais que os separam estão continuamente em movimento,
deslocando-se em meandros (Winter et al., 1994). Ao mesmo tempo, esta
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distribuição não leva em consideração as correntes costeiras, giros, vórtices e
meandros, e regiões de ressurgência que são ambientes onde as variações de
temperatura são menos significantes (Baumann, et al. 2005).
Através do tempo geológico a distribuição biogeográfica das espécies
individuais altera-se substancialmente como resultado das mudanças do ambiente
planetário (Brand, 1994).

Young (1994) dividiu os nanofósseis calcários em três grupos, utilizando,
então, critérios ecológicos:

(1)

Espécies características de ambientes eutróficos (águas equatoriais,
altas latitudes e áreas de ressurgência): dominados por espécies
de cocolitos tipo placolito e por espécies formadoras de florações
(‘blooms’) como Emiliania huxleyi, Gephyrocapsa oceânica e
Umbilicosphaera spp.;

(2)

Comunidades de água superficial em latitudes subtropicais: espécies
adaptadas a reduzido conteúdo de nutrientes, especialmente os
giros

oceânicos

oligotróficos.

Dominadas

por

espécies

umbeliformes como Discosphaera tubifera e Umbellosphaera
spp.;

(3)

Comunidades da zona eufótica com profundidade entre 150-200m
em latitudes baixas e médias: dominadas por espécies
adaptadas a baixa luminosidade e alto teor de nutrientes, ex.
Florisphaera profunda e Gladiolithus flabellatus.
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Winter et al. (1994) propuseram uma subdivisão similar com o seguinte
zoneamento vertical:

(1)

Zona

eufótica

superior

(0-80m):

caracterizada

por

Rhabdosphaera clavigera, G. oceanica e Ceratolithus spp.

(2)

Zona eufótica intermediária (aprox. 80-120m): muito abundante,
porém sem flora característica;

(3)

Zona eufótica inferior (120-220m): caracterizada por F. profunda
e Gladiolithus flabellatus.

Winter et al. (op.cit.) ressaltam que estas subdivisões são mais bem
definidas em águas subtropicais, podendo ocorrer zoneamento vertical em águas
tropicais de plataforma profunda.
O modelo de distribuição das comunidades vivas é geralmente refletido nos
sedimentos marinhos (Baumann et al., 1999), porém sabe-se pouco sobre a
transformação da comunidade viva de cocolitoforídeos, em assembléias dos
mesmos nos sedimentos e o fluxo de cocolitoforídeos nos sedimentos superficiais.
No entanto sabe-se que a tanatocenose é bastante similar à biocenose, sendo
considerada uma amostra da comunidade da zona eufótica. Embora os processos
pós-deposicionais possam modificá-la, a tafocenose é representativa, porém
quantitativamente reduzida (Steinmetz, 1994).
De acordo com Steinmetz (op.cit.) e Bown e Young (1998) os cocolitos são
fenomenalmente abundantes nos sedimentos marinhos acima da profundidade de
compensação do carbonato 2 (PCC) e preservam a composição das comunidades
da zona fótica sobrejacente devido à ação protetora e à rápida sedimentação via

2

A Profundidade de Compensação do Carbonato (PCC) é a profundidade a partir da qual a taxa de

dissolução excede a taxa de deposição de partículas carbonáticas (Barett-Bekker et al., 1998), normalmente
quando estas partículas somam menos de 20% do sedimento total (Brown et al., 2001).
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pelotas fecais de organismos zooplanctônicos (consumidores primários) ou via
agregados de neve marinha 3 . A velocidade de sedimentação por cocolito é inferior
a 15 cm/dia, mas através desses agentes sedimentares podem decantar em 100
m/dia (neve marinha) e até 200 m/dia (pelotas fecais) (Steinmetz, 1994).
Estudos recentes visam compreender a transformação das comunidades
vivas de cocolitoforídeos em assembléias de nanofósseis calcários, unindo
amostras do plâncton, armadilhas de sedimentos, amostras de sedimentos
superficiais e testemunhos marinhos. Kinkel et al. (2000) e Baumann et al. (2005)
realizaram estudos desta natureza no Atlântico equatorial e no Mar da Arábia,
respectivamente.
De acordo com estes autores o padrão de distribuição geográfica dos
cocolitos na superfície do fundo oceânico reflete as comunidades das massas
d’água superficiais e suas condições oceanográficas. No entanto ao comparar o
plâncton coletado e as armadilhas de sedimento algumas espécies encontravamse ausentes ou em menores proporções, principalmente as de formas mais
delicadas que se desintegram facilmente e podem ser dissolvidas (Baumann et al.
op.cit.). Por outro lado, o registro das armadilhas e o registro sedimentar são
bastante similares, tanto em composição específica como em proporção relativa e
absoluta.
Porém Kinkel et al. (op.cit.) ressaltam que os sedimentos superficiais da
região

equatorial

do

Atlântico

refletem

claramente

as

características

oceanográficas do padrão de circulação na camada de mistura através dos
nanofósseis calcários, exceto para Umbellosphaera spp., que tem sua abundância
fortemente reduzida. Isto faz aumentar a abundância relativa do taxa F. profunda
que já apresenta altas concentrações na coluna d’água desta região.
A maior abundância relativa deste táxon é também atribuída alta proporção
cocolitos/cocosferas desta espécie (Giraudeau, 1992), que tem em média 200
nanolitos (Okada & Honjo, 1973). As demais espécies apresentam menos

3

Neve Marinha é o nome dado aos agregados de material particulado em suspensão nos oceanos (Barett-

Bekker et al., 1998).
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cocolitos por cocosfera (Tabela 1), fazendo com que sejam facilmente mascaradas
em estudos quantitativos paleoceanográficos.
Tabela 1: Conversão de cocolitos em cocosferas para algumas espécies.
Táxon

Nº aproximado de cocolitos/cocosfera

Referência

Florisphaera spp.

200

Okada & Honjo (1973)

Helicosphaera spp.

20

Okada & McIntyre (1977)

Rhabdosphaera spp.

40

Giraudeau (1992)

Syracosphaera spp.

50

Lecal (1951) in Giraudeau (1992)

U. sibogae

80

Okada & McIntyre (1977)

E. huxleyi

50

Okada & McIntyre (1977)

Estratégias Ecológicas

Brand (1994) sugere que os cocolitoforídeos se distribuem ao longo de
gradientes de nutrientes de águas eutróficas costeiras e polares para águas
oligotróficas dos giros centrais subtropicais e que as suas características
biológicas refletem, respectivamente, as estratégias ecológicas r- e K-, espécies
oportunistas e espécies em equilíbrio respectivamente.
As espécies marinhas oportunistas (r-estrategistas) são caracterizadas por
curtos períodos de vida e rápido desenvolvimento para a maturidade reprodutiva
(Odum, 2004). Comunidades dominadas por este tipo de espécie apresentam
grandes flutuações no número de indivíduos ao longo do tempo. São conhecidos
como oportunistas devido à rápida assimilação de recursos temporariamente
disponíveis (Young, 1994).
As espécies K-estrategistas apresentam longos períodos de vida e
desenvolvimento relativamente lento até atingir a maturidade reprodutiva. Estes
organismos geralmente habitam áreas mais estáveis. Comunidades dominadas
por estas espécies são mais constantes em abundância.
Young (op.cit.) classificou quatro grupos de cocolitoforídeos com tipos de
cocosferas distintas e discriminadas por estratégias ecológicas (Tabela 2).
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Tabela 2: Classificação dos cocolitoforídeos de acordo com a morfologia dos cocolitos, estratégias
ecológicas e ambientes preferenciais de acordo com Young (1994).
Grupo
(morfologia do
cocolito)

Placolito

Umbeliformes
(cirtolito)

Estratégia
Ecológica
r

Adaptações

Exemplos

condições eutróficas,

G.oceanica1, C. leptoporus, C. pelagicus,

sucessão ecológica precoce

Umbilicosphaera sibogae, E. huxleyi
2

águas oligotróficas de
fortemente K

Umbellosphaera spp.

baixas latitudes, sucessão

2

D. tubifera

ecológica tardia

Floriformes

?

miscelânea

fracamente K

1

3

águas profundas

F. profunda3, G. flabellatus

condições ambientais

4
Syracosphaeraceae, Helicosphaeraceae ,

intermediárias

Rhabdosphaeraceae, Pontosphaeraceae

4

*Imagens do banco de dados CODENET (http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/ina/CODENET/).

3.3.

Caracterização das Espécies Tropicais Recentes ( 4 , 5 )

Braarudosphaera bigelowii (Gran & Braarud, 1935) Deflandre, 1947 (Figura 9)

Esta espécie é mais comum em
águas costeiras com alta concentração
de nutrientes e menor salinidade e por
isso

é

ambientes

considerada
de

menor

indicadora

de

profundidade

(Gonçalves & Dehnhardt, 1999; Kelly et
al., 2003; Maurrasse et al. 2005; Hagino
et al. 2005; Takano et al. 2006).
Figura 9: Nanolito de B. bigelowii ao microscópio ótico
(M.O.) (1000x).

4

Somente os táxon de interesse deste estudo foram relacionados.
Todas imagens apresentadas compõem o arquivo do Laboratório de Paleoceanografia do
Atlântico Sul (LaPAS/IOUSP). Fotografias de Felipe A. L. Toledo.
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O registro fóssil de B. bigelowii é abundante em fácies sedimentar sob
influência da zona nerítica (Maurrasse et al. 2005; Hagino et al. 2005), sendo raro
em ambientes pelágicos (Kelly et al., 2003). Pode estar associada à significante
mistura de água doce às águas superficiais (D. Watkins com. pess.).
Takano et al. (2006) associou maior abundância esta espécie a eventos de
menor diversidade e também sugere que seja uma espécie r-estrategista devido
aos registros de extensas florações seguindo florações de dinoflagelados no final
do período Cretáceo. No Atlântico sul existem vasas oligocênicas exclusivas de B.
bigelowii que estão relacionadas a ressurgência de águas mais frias e menos
salinas (Takano op.cit.).

Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman, 1898) (Figura 10)

Espécie de hábito oceânico
de regiões tropicais, característico
de

ambientes

Suportam

oligotróficos.

variações

temperatura

de

20°

a

de
30°C,

havendo também formas de água
fria

(<

6°C)

(Brand,

1994).

Experimentos mostraram que C.
leptoporus pode crescer em baixas
concentrações de ferro, zinco e
manganês (Fe, Zi e Mn).
Figura 10: Cocolito de C. leptoporus ao microscópio ótico (M.O.)
(1000x).

Ao contrário de Brand (op.cit.), Boeckel et al. (2006) sugerem que esta
espécie está associada a ambientes eutróficos de menores temperaturas, pois
apresenta relação direta com nutrientes, principalmente o fosfato e relação inversa
com a temperatura e salinidade. Alguns estudos sugerem que seu padrão de
abundância nos oceanos modernos está relacionado à dinâmica sazonal da
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termo-nutriclina, outros sugerem que seja um bom indicador de alta produtividade
e/ou associados ao decréscimo de temperatura (Aizawa et al. 2004).
Em amostras superficiais de sedimento ao longo do oceano Atlântico Sul e
oceano Austral, esta espécie é encontrada sob diversos regimes oceanográficos
em uma média de aproximadamente 27%. As maiores abundâncias (> 60%) são
na porção meridional do oceano, ao sul da Zona de Convergência Subtropical
(ZCS).
Na região do Atlântico equatorial oeste são reportadas concentrações
menores que 3%, sendo uma das espécies mais raras. Este comportamento é
também aplicável aos sedimentos abaixo das águas oceânicas subtropicais entre
10° e 30°S (< 12%) (Boeckel et al., 2006). Nas estações mais próximas à área
deste estudo estes autores registraram uma abundância < 2,5% para esta
espécie.
Três morfótipos são descritos para esta espécie: 1) pequeno (diâmetro <
5µm); 2) intermediário (5µm < diâmetro < 8,5µm) e 3) grande (diâmetro < 8,5µm).
O morfotipo intermediário é dominante no oceano Atlântico Sul (Boeckel et al.,
op.cit.), entretanto por limitações instrumentais não houve distinção de morfotipos
neste estudo. Renaud et al. (2002) reportou que o morfotipo intermediário seria
adaptado a águas de menor temperatura, empobrecidas em nutrientes,
especialmente em nitrato, e com significativa mistura vertical.

Calciosolenia murrayi (Gran) Murray & Hjort, 1912 (Figura 11)

Figura 11: Cocolito de C. murrayi ao microscópio
ótico (M.O.) (1000x).
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A espécie C. murrayi pode ser um indicador de águas costeiras devido a
sua afinidade com áreas mais restritas à plataforma continental. É também
associada a águas mais túrbidas e/ou curtos períodos de intensa precipitação
atmosférica, que seria responsável por transportar este material derivado da
plataforma para ambientes mais profundos (Andruleit et al. 2004). Broerse et al.
(2000a) acrescentam que existem registros desta espécie associados a
diatomáceas e dinoflagelados.

Ceratolithus spp. (Kamptner, 1950) (Figura 12)

Este grupo tende a ser mais
freqüente em águas costeiras do que
em ambientes pelágicos (Okada &
McIntyre,

1977).

Outros

autores

sugerem que estão associados a
águas

mais

estratificadas

aquecidas
(Gonçalves

e
&

Dehnhardt, 1999; Flores et al. 1999).
Figura 12: Nanolito de C. cristatus ao microscópio ótico
(M.O.) (400x).

Discosphaera tubifera (Murray & Blackman, 1898) Ostenfeld (Figura 13)

Figura 13: Cocolito de D. tubifera ao microscópio ótico
(M.O.) (http://www.geo.unimb.it/Elisa/coccoliths).
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Esta é uma espécie de regiões tropicais característica dos giros centrais
oligotróficos, suporta temperaturas entre 20° e 30°C. Alguns autores sugerem que
sua abundância não é afetada pelo aumento da concentração de nutrientes
(Brand, 1994; Broerse et al. 2000b), o que é uma característica de espécies Kestrategistas.
Em concordância com estas observações, Boeckel et al. (2006) mostraram
uma relação direta desta espécie com temperatura e salinidade, mas relação
inversa aos nutrientes. Além disso, estes organismos seriam abundantes em
águas empobrecidas em nitrato e com intensidade luminosa alta (Broerse et al.
op.cit.).
D. tubifera apresenta baixas concentrações nos sedimentos superficiais do
oceano Atlântico Sul e Austral tendo em média 0,4% de abundância. As maiores
concentrações são reportadas nas proximidades da cordilheira meso-oceânica (>
2,5%). Ao longo da margem continental sul-americana e na elevação do Ceará as
concentrações superam 1% (Boeckel et al., op.cit.). Na área mais próxima a deste
estudo houve um registro de menos de 2,5% de abundância nos sedimentos
superficiais.

Emiliania huxleyi (Lohmann, 1902) Hay & Mohler, 1967 emend. (Figura 14)

E. huxleyi é a espécie de
cocolitoforídeo mais abundante e
cosmopolita

atualmente

nos

oceanos mundiais, apresentando
abundância relativa de 60 a 80%. É
a única espécie encontrada em
quase todas as amostras de água
do mar e nos sedimentos do
Quaternário
op.cit.).
Figura 14: Cocolito de E. huxleyi ao microscópio ótico (M.O.) (1000x).

superior

(Brand,
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É uma das espécies mais euritermais e eurihalinas, ou seja, apresentam
enorme tolerância à variação de temperatura (1° a 30°C) e salinidade (11 a 41 ppt)
(Brand, 1994). Sua abundância percentual aumenta em direção as altas latitudes
(Okada & Honjo, 1973; Aizawa et al. 2004).
Os organismos desta espécie parecem ter habilidade de crescer em vários
níveis de nutrientes, desde ambientes eutróficos a oligotróficos (crescem em
baixas concentrações de Fe, Zi e Mn). No entanto, apresentam preferência por
ambientes pelágicos, águas mais frias e ricas em nutrientes dos giros centrais
subtropicais e áreas de ressurgência. Sua abundância cresce com o aumento da
concentração de nutrientes (Brand, op.cit.) sendo uma espécie comum dominando
florações oceânicas.
Nos sedimentos superficiais do Atlântico Sul e oceano Austral E. huxleyi é
dominante apresentando uma média de aproximadamente 44%. As maiores
abundâncias foram encontradas depositadas abaixo das áreas de ressurgência da
costa africana (>50%) e ao sul de 32°S na margem continental brasileira,
argentina e uruguaia (>80%). As menores abundâncias são encontradas ao norte
de 32°S (< 30%) (Boeckel et al., 2006), a região próxima a este estudo apresentou
o menor registro de abundância desta espécie, no entanto o valor percentual não
foi relatado.

Florisphaera profunda (Okada & Honjo, 1973) (Figura 15)

Espécie conhecida por habitar as
maiores profundidades da camada superficial
e estar fortemente relacionada a ambientes
estáveis, estratificados e profundos (zona
fótica inferior) onde a luminosidade é muito
reduzida (Okada & Honjo, op.cit.; Baumann
et al. 2005; Boeckel et al. op.cit.).
Figura 15: Nanolito de F. profunda ao microscópio
ótico (M.O.)(http://www.geo.unimb.it/Elisa/coccoliths).
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De acordo com Boeckel et al. (2006), F. profunda apresenta relação direta
com temperatura e salinidade e relação inversa com nutrientes, indicando uma
tendência a ambientes oligotróficos, o que também foi ressaltado por Kinkel et al.,
2000. Alguns estudos relacionam o padrão de distribuição desta espécie com a
transparência da água superficial (Ahagon et al., 1993) e é rara ou ausente em
águas turbulentas, como ambientes costeiros e/ou áreas de ressurgência
(Baumann et al., 2005).
Thomson et al. (2004) considerou F. profunda um marcador persistente da
produção de carbonato e das mudanças da estrutura da coluna d’água. Esta
espécie é conhecida por variar de acordo com as variações de profundidade da
termo-nutriclina (Molfino & McIntyre, 1990).
F. profunda é característica das assembléias fósseis de regiões equatoriais
(Giraudeau, 1992). A distribuição desta espécie nos sedimentos superficiais do
Atlântico Sul apresenta as maiores concentrações nos sedimentos equatoriais
entre 10°N e 5°S e ao longo da margem continental brasileira (> 40%). As
menores concentrações são observadas ao sul de 40°S (< 15%). Na área mais
próxima a deste estudo houve um registro de aproximadamente 20 - 40% de
abundância nos sedimentos superficiais.

Gephyrocapsa oceanica (Kamptner, 1943 emend.) (Figura 16)

Espécie
ambientes
marginais
ressurgência

abundante
neríticos,

quentes,

em
mares

áreas

(equatorial

de
e

plataforma continental externa) e
águas ricas em nutrientes ao longo
das margens dos giros centrais
subtropicais (Brand, 1994).
Figura 16: Cocolito de G. oceanica ao microscópio ótico
(M.O.) (1000x).
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G. oceanica também é uma espécie formadora de florações oceânicas,
tende a preferir as menores profundidades em águas oceânicas menos salinas,
porém enriquecidas em nutrientes (Bollmann, 1997). Boeckel et al. (2006)
sugerem que esta espécie é influenciada pela densidade estando relacionada a
ambientes turbulentos.
Pode dominar comunidades de cocolitoforídeos em águas mais aquecidas
das regiões citadas, em águas mais frias essas mesmas regiões são dominadas
por E. huxleyi (Brand, 1994).
Ao contrário da maioria das espécies tropicais G. oceanica aumenta em
abundância em resposta ao aumento de nutrientes. Todavia, estes organismos
crescem em baixas concentrações de Fe, Zi e Mn (Brand, op.cit.). Esta espécie
apresenta relação direta com os nutrientes, porém relação inversa com
temperatura e salinidade (Boeckel et al., op.cit.).
De acordo com os trabalhos de Boeckel et al. (op.cit.) a abundância média
desta espécie nos sedimentos superficias do Atlântico Sul e oceano Austral é de
~4%. A região leste do oceano Atlântico Sul apresenta as maiores abundâncias (>
10%). Na margem continental uruguaia e sul brasileira a abundância supera 3% e
os menores valores são encontrados na cordilheira meso-oceânica (< 1%). Nos
registros de sedimentos superficiais próximos a margem continental nordeste do
Brasil sua abundância não ultrapassa os 2,5%.

Gephyrocapsas pequenas (p.ex. G. ericsonii (McIntyre & Bé, 1967)) (Figura 17)

Figura 17: Cocolitos de Gephyrocapsas pequenas ao microscópio ótico
(M.O.) (http:// www-odp.tamu.edu/publications/198_SR/104/104_p2.htm).
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Este grupo, e em especial a G. ericsonii, são comuns em regiões de água
quente dos oceanos tropicais e temperados. A abundância deste grupo parece ser
afetada pela concentração de nitrato na água (Aizawa et al., 2004).
Em sedimentos superficiais sua abundância média é de aproximadamente
6%. As maiores abundâncias foram reportadas ao sul de 20°S, principalmente na
margem continental Argentina e regiões de ressurgência da costa africana
(Boeckel et al., 2006). As menores abundâncias (< 3%) foram registradas no
oceano Atlântico tropical e subtropical entre 10°N e 20°S (Boeckel et al., op.cit.).
Na área próxima a deste estudo a concentração média foi similar a de G. oceânica
(<2,5%).
Por apresentarem relação levemente inversa com temperatura e salinidade
e relação direta com os nutrientes também são associadas a ambientes
turbulentos podendo ser influenciadas pela densidade da água e pelo macronutriente fosfato (Boeckel et al., op.cit.). A relação com ambientes eutróficos faz
das gephyrocapsas pequenas um bom indicador das condições de nutrientes no
passado (Aizawa et al., op.cit.).

Helicosphaera carteri (Wallich, 1877) Kamptner, 1954 (Figura 18)

Espécie tropical de ambientes
neríticos (Okada, 1992). Brand (1994)
relata que o aumento da concentração
de nutrientes não induz o aumento da
abundancia desta espécie, o que pode
ser um indicador de um organismo kestrategista em condições oligotróficas.

Figura 18: Cocolito de H. carteri ao microscópio ótico
(M.O.) (1000x).
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No entanto Boeckel et al. (2006) sugerem associação de H. carteri a
ambientes eutróficos com temperaturas mais baixas devido à relação inversa com
temperatura e salinidade e relação direta com nutrientes, principalmente nitrato
observado em seus estudos. Baumann et al. (2005) e Triantaphyllou et al. (2004)
assinalam a preferência de H. carteri por águas quentes e produtivas.
H. carteri apresenta ampla distribuição, porém sua abundância média em
sedimentos superficiais é de 2% no Atlântico Sul e oceano Austral, podendo
ultrapassar 3,5% no noroeste da África, 3% na cordilheira oceânica ao sul da
Convergência Subtropical e 2% nas áreas de ressurgência do sudeste do
Atlântico. Próximo ao nordeste do Brasil sua concentração média é baixa (<
2,5%)(Boeckel et al., op.cit.).

Pontosphaera spp. (Lohmann, 1902) (Figura 19)

Este

grupo

estar

parece

relacionado

ambientes

a

oligotróficos,

apresenta maior abundância
quando

os

ressurgência

eventos

de

cessam

completamente, não sendo
limitado

por

nutrientes

(Broerse et al., 2000b).
Figura 19: Cocolito de Pontosphaera spp. ao microscópio ótico (M.O.)
(1000x), notar o cocolito de E. huxleyi na parte inferior.
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Reticulofenestra spp. (Hay et al. 1966) (Figura 20)

Este

grupo

relacionado

a

está

ambientes

mais aquecidos, porém não
extremamente
parece

ser

quente
afetado

e
pela

concentração de nitrato na
água,

aumentando

em

abundância com o aumento
deste nutriente (Hagino &
Okada, 2004)
Figura 20: Cocolito de Reticulofenestra spp. ao microscópio ótico (M.O.)
(1000x).

Rhabdosphaera clavigera (Murray & Blackman, 1898) (Figura 21)

Espécie de águas tropicais,
presente

nos

oligotróficos

giros

em

centrais

temperaturas

entre 20° e 30°C. Assim como a
maioria das espécies tropicais R.
clavigera

não

abundância
incremento
(Brand,1994).
Figura 21: Cocolito de R. clavigera ao microscópio ótico (M.O.)
(1000x).

aumenta

em
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resposta

em
ao

nutrientes
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R. clavigera apresenta relação direta com a temperatura e salinidade e
inversa com nutrientes (Boeckel et al., 2006), o que reafirma as condições
sugeridas por Brand (1994). Porém existem relatos de maior abundância desta
espécie em intervalos de maior produtividade, sendo um indicativo de ambientes
intermediários com condições normais de nutrientes (Triantaphyllou et al., 2004).
Hagino e Okada (2004) ressaltaram que esta é uma espécie de águas quentes e
estratificadas, mas não suporta temperaturas extremas.
Boeckel et al. (op.cit.) relatam em média 2% em abundância nos
sedimentos superficiais do oceano Austral e Atlântico Sul. Na cordilheira mesooceânica encontram-se as maiores concentrações (> 5%) seguida da dorsal de
Walvis e elevação do Ceará (> 3%). As amostras da margem continental brasileira
na região nordeste apresentaram menos de 2,5% de abundância para R.
clavigera.

Scyphosphaera spp. (Lohmann, 1902) (Figura 22)

Grupo

abundante

em

águas quentes, associado a
intervalos

de

menor

produtividade (Wells & Okada,
1996;

Triantaphyllou

et

al.,

op.cit.). Gonçalves e Dehnhardt
(1999)

apontam

este

grupo

como indicador de águas rasas,
assim como B. bigelowii.
Figura 22: Cocolito de Scyphosphaera spp. ao microscópio ótico
(M.O.) (1000x).
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Syracosphaera spp. (Lohmann, 1902) (Figura 23)

Grupo
tropicais

de

e

regiões

subtropicais.

Segundo Boeckel et al. (2006)
esta espécie está associada a
ambientes
maiores
apresentam

oligotróficos

de

temperaturas,
relação

direta

com temperatura e salinidade
e

relação

inversa

com

nutrientes.
Figura 23: Cocolito de Syracosphaera pulchra ao microscópio ótico
(M.O.) (1000x).

A preferência por ambientes estáveis e oligotróficos também foi relatada por
Hagino et al. (2000) e Triantaphyllou et al., 2004.
Syracosphaera spp. apresenta ampla distribuição com abundância média
de ~3% na porção sul do oceano Atlântico. As maiores abundâncias nos
sedimentos superficiais foram encontradas em aproximadamente 40°S próximas a
cordilheira oceânica (3-13%) e na dorsal de Walvis (6-10%). Na região nordeste as
amostras de sedimento superficial registram abundância < 2,5% (Boeckel et al.,
op.cit.).

Umbellosphaera spp. (Paasche) Markali & Paasche, 1955) (Figura 24)

Figura 24: Cocolito de U.tenuis ao microscópio ótico
(M.O.) (http://www.geo.unimb.it/Elisa/coccoliths).
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Grupo de cocolitoforídeos de ambiente tropical com temperaturas variando
de 20° a 30°C, principalmente nos giros centrais oligotróficos (Brand, 1994;
Andruleit et al., 2004).
Umbellosphaera spp. não aumentam a abundância em função da elevação
da concentração de nutrientes, sugerindo ser K-estrategista (Brand, op.cit.;
Broerse et al., 2000), o que também é sugerido pela relação inversa com
nutrientes e relação direta com temperatura e salinidade (Boeckel et al., 2006). O
acréscimo em abundância com o aumento de temperatura também foi observado
por Beaufort e Heussner (2001). Kinkel et al. (2000) relatam que este grupo
domina as massas d’água quentes e oligotróficas do oceano Atlântico equatorial.
As espécies deste gênero apresentam uma abundância média de 3% nos
sedimentos superficiais do Atlântico Sul e oceano Austral além de ampla
distribuição biogeográfica. As maiores concentrações foram encontradas no
sudeste do Atlântico (>7%), na cordilheira ao norte de 32°S (> 5%) e no Atlântico
equatorial oeste (> 5%), entretanto nas amostras próximas da região deste estudo
as concentrações são menores que 2,5% (Boeckel et al., op.cit.).

Umbilicosphaera sibogae (Lohmann, 1902) (Figura 25)

Figura 25: Cocolito de Umbilicosphaera spp. ao
microscópio ótico (M.O.) (1000x).
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Esta espécie apresenta distribuição similar as Umbellosphaeras, se
desenvolve em águas quentes (20°-30°C) e habita ambientes oligotróficos (Flores
et al., 1999; Aizawa et al., 2004).
A espécie U. sibogae é mais comum em águas tropicais de maior salinidade
e de moderada a alta concentração de nutrientes, no entanto parece ter habilidade
de crescer em baixas concentrações de Fe, Zi e Mn (Brand, 1994). De acordo com
Boeckel et al.(2006) a relação com os fatores temperatura e salinidade é apenas
levemente direta assim como levemente inversa com os nutrientes.
Nos sedimentos superficiais do oceano Atlântico Sul e Austral apresentam
uma média de 6% em abundância e ampla distribuição geográfica. As maiores
concentrações estão entre 8° e 32°S principalmente próximo à cordilheira (> 17%)
e na dorsal de Walvis (> 12%). As menores abundâncias encontram-se nas áreas
de ressurgência africana (< 6%) e ao sul da Convergência Subtropical (< 3%), no
nordeste brasileiro a abundância varia de 2,5 – 5% (Boeckel et al., op.cit.).

Dinoflagelados Calcários e Espículas de Ascídia

Os cistos de dinoflagelados calcários e espículas de ascídia são grupos que
ocorrem junto aos cocolitoforídeos que dominam os nanofósseis calcários (Bown
& Young, 1998; Toledo et al., 1999; Toledo, 2000) (Figura 26).

Figura 26: Cisto de dinoflagelado calcário (Thoracosphaera spp.) (esquerda) e espícula de ascídia
(direita) ao microscópio ótico (M.O.) (1000x).
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A taxa de acumulação de cistos calcários é maior em águas menos
produtivas, enquanto os dinoflagelados orgânicos apresentam relação direta com
a produtividade. Assim a produção de cistos é favorecida em ambientes
oligotróficos e coluna d’água superficial estratificada (Zonneveld et al., 1999;
Karwath et al., 2000). Em culturas de laboratório este último autor relata que
Thoracosphaera spp. são adaptadas a menores temperaturas não sobrevivendo
acima dos 27°C.
Nos oceanos modernos Thoracosphaera spp. é cosmopolita, presente em
águas quentes e temperadas (18°-29°C). Cistos com conteúdo celular foram
reportados no Atlântico tropical e equatorial em temperaturas entre 13,3°-28,7°C e
em áreas com temperatura mais elevada o conteúdo é bastante reduzido. A maior
quantidade foi reportada entre 18°-26,8°C em profundidades que variam de 20100m (Karwath et al., op.cit.).
Thoracosphaera heimii parece ser mais afetada pela temperatura do que
pela disponibilidade de nutrientes na coluna d’água, uma vez que, sob mesmas
condições de oferta de nutrientes, somente aumenta sua abundância em
temperaturas reduzidas (Karwath et al., op.cit.). Por outro lado Beaufort e
Heussner (2001) sugerem que este grupo está mais adaptado a ambientes
oligotróficos, sob condições de menor cobertura de nuvens, maior intensidade
solar, maiores temperaturas, menor intensidade eólica e conseqüentemente
menor turbulência oceânica.
As ascídias são animais marinhos que pertencem aos tunicatos,
importantes membros das comunidades bentônicas de águas rasas (Okada, 1992;
Baretta-Bekker, 1998). As ascídias didemnideas possuem corpo mole, exceto por
suas espículas calcificadas, e podem ser encontradas junto com os demais
nanofósseis calcários. Estes animais são normalmente sésseis ou coloniais, e
costumam ser abundante em águas rasas ricas em carbonato, principalmente
recifes coralíneos e baías.
Quando estes organismos se tornam abundantes no registro fóssil, é
notável o decréscimo da abundância dos nanofósseis calcários, o que também
sugere águas mais rasas (Varol, 2006).

Estas características tornaram as
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espículas de ascídias um bom indicador paleoambiental se estudado junto com
foraminíferos e algumas espécies de cocolitoforídeos como G. oceanica e F.
profunda (Okada, 1992; Toledo et al., 1999; Toledo, 2000). Segundo Okada
(op.cit.) pode ser um indicador de sedimentos retrabalhados.
Como as espículas de ascídias geralmente não são bem preservadas e
aparecem em reduzida diversidade elas são mais utilizadas quando sua
abundância é destacada (Varol, 2006).

3.4.

Florisphaera profunda versus Paleoprodutividade

Como foram observados em ambos os modelos de distribuição vertical para
os cocolitoforídeos, a espécie F. profunda encontra-se preferencialmente nas
maiores profundidades da zona fótica marinha, em menores temperaturas e
condições escassas de luminosidade, porém em uma zona com maior
disponibilidade de nutrientes, devido à proximidade da termo-nutriclina.
Devido à característica peculiar desta espécie, o estudo da sua variação
percentual tende a indicar a variação da profundidade da nutriclina no oceano. No
caso do oceano Atlântico equatorial sua abundância é controlada pelo gradiente
de profundidade da termoclina/nutriclina, que é uma função direta da intensidade
dos ventos (Molfino & McIntyre, 1990).
Okada & McIntyre (1979) propuseram uma relação bastante simples: uma
nutriclina profunda implica que a zona fótica superior esteja pobre em nutrientes, e
conseqüentemente a produção de F. profunda é maior quando comparada aos
demais cocolitoforídeos.
As menores porcentagens de F. profunda estão associadas com uma
termoclina/nutriclina mais próxima à superfície, nestas condições uma maior
quantidade de nutrientes é disponibilizada para a camada superficial do oceano
propiciando uma maior proliferação dos organismos característicos da zona fótica
superior.
Desta forma, a instabilidade oceânica tende a aumentar a produtividade das
águas superficiais, fazendo com que a observação cuidadosa da variação de F.
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profunda ao longo do tempo, associada a outros fatores (abundância das demais
espécies e outros proxies), possa ser um ótimo indicador da paleoprodutividade
das águas superficiais (Okada & McIntyre, 1979; Molfino & McIntyre, 1990;
Baumann et al., 2005).
Foi observado que ao longo dos últimos 200 mil anos, a abundância relativa
de F. profunda em intervalos quentes tende a ser maior e as espécies da zona
fótica superior aumentam sua abundância durante episódios mais frios
(Henriksson, 2000).
A transparência da água e/ou a turbidez também controlam a distribuição
desta espécie, que apresenta maior abundância em ambientes de maior
transparência na zona fótica. Essas condições são facilmente alcançadas em
oceano aberto, pois quanto mais próximo aos continentes maior é o suprimento de
sedimentos terrígenos (Ahagon et al., 1993).
Okada (1983) reportou correlação do número relativo de F. profunda com a
profundidade e distância da costa. Além disso, a abundância de aproximadamente
20% de F. profunda pode ser assumida como critério para distinção entre a flora
nerítica e pelágica (Okada, 1992).
Com base nestas informações Okada (op.cit.) propôs a utilização de um
diagrama triangular de coordenadas capaz de distinguir alteração de ambientes
deposicionais através da plotagem da abundância relativa de espécies de
cocolitoforídeos características de ambientes costeiros, marginais e de oceano
aberto.
Beaufort et al. (1997) observaram que a distribuição de abundância relativa
de F. profunda se correlacionava muito bem com a produtividade primária no
oceano Índico e propuseram uma equação que envolvesse esses dois
parâmetros, a saber:
PP (gC/m2/ano) = 617 - [270 x log (% F. profunda + 3)];

Henriksson (op.cit.) testou a aplicabilidade desta equação para o oceano
Atlântico Equatorial nos últimos 200 mil anos e encontrou uma boa correlação

46
entre os valores conhecidos de produtividade primária e as porcentagens de F.
profunda. Este autor sugeriu então que a equação de Beaufort pode ser usada
para monitorar as variações de produtividade nas baixas latitudes do Atlântico.
Foi constatado que as variações climáticas equatoriais produzem fortes
variações na produtividade e que isto estaria diretamente relacionado à insolação,
independente da variação do volume de gelo global. A influência da insolação
neste mecanismo sugere que as variações de produtividade produziriam um
significante efeito no clima global (Beautfort et al., 1997) o que leva a uma
associação à dinâmica do DMS e cobertura de nuvens (Lovelock, 2006), hipótese
também apoiada por Gildor e Follows (2002).

