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“A maior parte do que sabemos é a menor do que ignoramos.” 

Padre António Vieira, 

Sete propriedades da alma aplicadas às obrigações de um válido (16--) 

 

 

 

 

"There is nothing like geology; 

the pleasure of the first day's partridge shooting or first day's hunting 

cannot be compared to finding a fine group of fossil bones, 

which tell their story of former times with almost a living tongue." 

Charles Robert Darwin, 

em carta para sua irmã Catherine (6 de abril de 1834) 

 

 

 

 

“(...) the solemn duty of all true curators: 

to preserve the remains when we cannot rescue the living, 

and to maintain the records when we cannot even conserve the remains 

– lest we forget, lest we forget (...)” 

Stephen Jay Gould, 

The dodo in the caucus cace (1996) 

 

 

 

 

“The many men, so beautiful!  

And they all dead did lie:  

And a thousand thousand slimy things  

Lived on; and so did I. 

(...) 

O happy living things! no tongue 

Their beauty might declare: 

A spring of love gushed from my heart, 

And I blessed them unaware: 

Sure my kind saint took pity on me, 

And I blessed them unaware. 

 

The self-same moment I could pray; 

And from my neck so free 

The Albatross fell off, and sank 

Like lead into the sea.” 

Samuel Taylor Coleridge, 

The rime of the ancient mariner (1834) 
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100 um.……………………………………………………………………………..……………….... 
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Figura 55. Bolivina sp. Formação Hobbs Glacier (Mioceno, seção Sey-15, nível 03) na Ilha Seymour, 

Antártica Ocidental. Eletromicrografia. Escala: 250 um.…………..…………………………………. 218 

Figura 56. Globocassidulina subglobosa Voloshinova, 1960. Formação Weddell Sea (seção Sey-03, 

nível 03) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Eletromicrografia. Escalas: 200 μm……………….... 218 

Figura 57. Foraminíferos da Subordem Globigerinina. Depósitos miocênicos e plio-pleistocênicos 

da Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Globigerina (Globigerina) cf. bulloides d’Orbigny, 1826. 

Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno, seção Sey-05, nível 02)  Espécime em vista umbilical. 

Escala: 100 µm. (B) Globigerinita uvula (Ehrenberg, 1861). Formação Weddell Sea (Plio-

Pleistoceno; seção Sey-03, nível 01). Espécime em perfil (B1) e superfície da testa (B2), mostrando 

poros relativamente grandes (setas grandes) e inúmeros poros pequenos (setas pequenas). Escalas: 

40 µm para B1 e 5 µm para B2. (C) Espécime de G. uvula dissecado, mostrando o preenchimento da 

testa por minerais com textura framboide. Escala: 100 µm. (D) Neoogloboquadrina dutertrei 
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Figura 58. Cymbaloporetta cf. plana (Cushman, 1924). Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; 
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Figura 59. Radiolários da Ordem Spumellaria. Depósitos miocênicos e plio-pleistocênicos da Ilha 

Seymour, Antártica Ocidental. (A) Cenosphaera sp. Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-
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Figura 60. Microfósseis da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno) na Ilha Seymour, Antártica 

Ocidental. (A) Calcitarcha sp. 1. Seção Sey-03, nível 01. Eletromicrografia. Escala: 40 um. (B) 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS) do espécime ilustrado em A, indicando sua composição 

calcária. (C) ?Coscinodiscus sp.  Seção Sey-03, nível 03. Eletromicrografia. Escala: 40 um.………… 

 

 

222 

Figura 61. Escleritos de poríferos da Classe Demospongiae. Depósitos miocênicos e plio-

pleistocênicos da Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Megaesclerito Demospongiae sp. 1. 

Formação Weddell Sea (Mioceno, seção Sey-06, nível 01). Porção inferior de A1 ampliada em A2. 
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Estriais transversais são artefatos da microscopia eletrônica. Escalas: 500 um para A1 e 50 µm para 

A2. (B) Megaesclerito Demospongiae sp. Formação Weddell Sea (Mioceno, seção Sey-10, nível 17). 

Porção superior de B1 ampliada em B2.  Escalas: 100 um para B1 e 40 µm para B2. (C) Megaesclerito 

Demospongiae sp. 1. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, nível 01). Escala: 500 

um. (D) Microesclerito Geodiidae sp. 1. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, 

nível 01). Escala: 50 um. Eletromicrografia.………………………………………………………….. 
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Figura 62. Megaesclerito Hexactinellida sp. Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-12, nível 

01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Visão geral do megaesclerito. Escala: 500 um. (B) 

Detalhe de A. Escala: 100 um. (C) Detalhe de B.  Prolongamento radial seccionado, mostrando 

ultraestrutura maciça e canal axial subcircular. Escala: 30 um. 

Eletromicrografias……………….……………………………………………………….…………… 
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Figura 63. Foraminíferos aglutinados espiralados indeterminados. Formação Hobbs Glacier 

(Mioceno) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Espécime da seção Sey-03, nível 07. Escala: 

500 µm. (B) Outro espécime da seção Sey-03, nível 07. Escala: 500 µm. (C) Espécime da seção Sey-

13, nível 71. Escala: 200 µm. (D) Espécime da seção Sey-14, nível 07. Escala: 200 µm. (E) Espécime 

da seção Sey-14, nível 05. Escala: 200 µm.  (F) Espécie da seção Sey-15, nível 05. Escala: 200 

µm.……………………………………………….…………………………………………………… 
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Figura 64. Microfósseis tubulares dos depósitos miocênicos e plio-pleistocênicos da Ilha Seymour, 

Antártica Ocidental. (A) Anelídeo serpulídeo. Notar a “ornamentação” preservada na porção mediana 

do microfóssil. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-13, nível 15). (B) Anelídeo 

serpulídeo em perfil (B1) e corte transversal (B2). Notar estrutura laminada em B2. Formação 

Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-13, nível 17). (C) Anelídeo serpulídeo. Formação Hobbs 

Glacier (Mioceno; seção Sey-03, nível 07). (D) Conjunto de tubos calcários indeterminados. Notar a 

estrutura oca nos dois primeiros espécimes. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-07, 

nível 02). Escalas: 1 mm para A-C e 500 µm para D.………………………………………………... 
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Figura 65. Icnofóssil de ?serpulídeo. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-07, nível 

02) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Visão geral. Notar a textura lisa da superfície externa 

e a textura rugosa da superfície interna. Escala: 200 um. (B) Detalhe de A. Inúmeros cristais de 

carbonato de cálcio na superfície interna da estrutura. Escala: 50 um. Eletromicrografias……………. 
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Figura 66. Microfósseis fragmentados de metazoários dos depósitos miocênicos e plio-

pleistocênicos da Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Bivalve com concha espessa e com linhas 

de crescimento e costelas bem desenvolvidas. Formação Hobbs Glacier, seção Sey-03, nível 07 . (B) 

Bivalve com concha fina e com padrão de pequenas cavidades na superfície da concha. Seção Sey-

03, nível 07. (C) Bivalve com concha espessa e linhas de crescimento bem desenvolvidas, semelhante 

a Hiatella Bosc, 1801, que ocorre nos depósitos eocênicos da ilha. Formação Hobbs Glacier (seção 

Sey-03, nível 07). (D) Microgastrópode com superfície lisa. Seção Sey-07, nível 02. (E) Colônia 

ereta de briozoários. Seção Sey-13, nível  21. (F) Valva esquerda de ostracode em vista externa (F1), 

perfil (F2) e vista interna (F3). Espécime incrustado por calcário granular. (G) Fragmentos de 

equinodermos. Notar a cavidade interna, que compõe o sistema vascular aquífero nos espécimes 

vivos. Formação Weddell Sea (seção Sey-07, nível 02). (H) Fragmento de equinodermo. Notar os 

tubérculos na superfície. Seção Sey-07, nível 02. (I) Fragmento de equinoide. Seção Sey-03, nível 

07. Escalas: 1 mm.…………………………………………...……………...………………………… 
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Figura 67. Estrutura alveolar interna de foraminíferos da Família Cyclamminidae. (A) Cyclammina 

cancellata Brady, 1879. Espécimes macrosférico (B1) e microsférico (B2) da Estação Challenger 168, 

alto mar da Nova Zelândia. Seção mediana. (B) Reticulophragmium acutidorsatum (Hantken, 1868). 

Espécimes microsféricos do Oligoceno Superior da Transilvania. Diagrama de seção mediana. 

(Extraídos de Kaminski & Gradstein [2005].)……………………..…………………………………. 
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RESUMO 

 
Os depósitos cenozoicos da Antártica Ocidental, especialmente aqueles da transição 

Eoceno-Oligoceno, fornecem importantes dados geológicos sobre as mudanças climáticas 

ocorridas ao longo da Era Cenozoica e de seu impacto na biosfera austral. Assembleias fósseis, 

incluindo de foraminíferos, foram relatadas para unidades de todas as épocas cenozoicas, em 

afloramentos dos arquipélagos James Ross e Shetlands do Sul. Todavia, os diamictitos das 

Formações Hobbs Glacier (Mioceno) e Weddell Sea (Plio-Pleistoceno), que afloram nas ilhas 

James Ross e Seymour, ainda não haviam sido alvo de análises micropaleontólogicas visando a 

obtenção de microfósseis com paredes inorgânicas. Foram analisadas amostras de 12 seções 

estratigráficas da Ilha Seymour, incluindo estratos do topo da Formação La Meseta (Eoceno) e de 

diversos níveis das formações Hobbs Glacier e Weddell Sea. Pela primeira vez foram encontradas 

assembleias de microfósseis com paredes inorgânicas, constituídas principalmente por 

foraminíferos, na porção superior da Formação La Meseta e em estratos das formações Hobbs 

Glacier e Weddell Sea. Na Formação La Meseta foram encontrados restos autóctones ou 

parautóctones de foraminíferos Textularia sp., primeira ocorrência do gênero para a unidade. Na 

Formação Hobbs Glacier, a assembleia autóctone ou parautóctone melhor preservada é composta 

pelo foraminífero lagenído Oolina stellula e pelo radiolário Larcopyle polyacantha. O 

foraminífero rotaliído Bolivina sp. é raro e representa um resto alóctone na unidade. Para a 

Formação Weddell Sea, a assembleia autóctone ou parautóctone melhor preservada é constituída 

pelo foraminífero lagenído Favulina hexagona e pelo planctônico Globigerinita uvula, além do 

rotaliído Globocassidulina subglobosa e do radiolário L. polyacantha nos mesmos e em outros 

níveis. Nos depósitos miocênicos e plio-pleistocênicos ocorrem também foraminíferos 

aglutinados grandes de táxons típicos de mar profundo, cujas feições tafonômicas indicam sua 

reelaboração a partir de depósitos mais antigos, possivelmente do Paleoceno, tendo em vista sua 

associação tafonômica e estratigráfica com o foraminífero Reticulophragmium garcilassoi, um 

fóssil-índice dessa época. Além de R. garcilassoi, ocorrem outros táxons típicos de assembleias 

de mar profundo na Formação Hobbs Glacier, como Alveolophragmium orbiculatum, 

Ammodiscus sp. nov., Ammodiscus pennyi, Ammomarginulina cf. aubertae, Bathysiphon sp. 1, 

Bathysiphon sp. 2, Cyclammina placenta e Nothia robusta. Na Formação Weddell Sea, as grandes 

formas aglutinadas são representadas por Ammodiscus sp. nov., Bathysiphon sp. 1, Budashevaella 

cf. laevigata, Cyclammina cancellata, Glomospira charoides, Saccammina grzybowski, 

Sculptobaculites barri e Verneulinoides cf. neocomiensis. Alguns táxons da Ilha Seymour podem 

ser associados àqueles dos depósitos paleocênicos da Nova Zelândia e Nova Guiné, sugerindo 

alguma correlação cronológica. Embora o registro fossilífero das formações La Meseta, Hobbs 

Glacier e Weddell Sea seja rarefeito, foi possível identificar restos autóctones ou parautóctones 

que indicaram a composição parcial das comunidades infaunais e planctônicas que habitavam a 

região durante a deposição das unidades. Os poucos fósseis-índice encontrados corroboram as 

idades já propostas paras as formações. Para a Formação Weddell Sea, as assembleias autóctones 

ou parautóctones e as formas planctônicas permitiram redefinir o contexto deposicional da 

unidade como glacio-marino, e não plenamente glacial, como anteriormente proposto.  

 

 

Palavras-chave: microfósseis; foraminíferos; Eoceno; Mioceno; Plio-Pleistoceno; Antártica. 
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ABSTRACT 

 
Western Antarctic deposits, especially those from the Eocene-Oligocene transition, 

provide important geological data on Cenozoic global climate changes and their impact on the 

southern biota. Fossil assemblages, including foraminifers, are known from geological units from 

all Cenozoic epochs, in outcrops of the James Ross and South Shetlands archipelagos. However, 

the diamictites of Hobbs Glacier (Miocene) and Weddell Sea (Plio-Pleistocene) formations, 

exposed in James Ross and Seymour islands, were never subjects of micropaleontologic analysis 

targeting inorganic-walled microfossils. Twelve stratigraphic sections on Seymour Island were 

analyzed, including the top of the La Meseta Formation (Eocene) and several strata of Hobbs 

Glacier and Weddell Sea formations. Assemblages of inorganic-walled microfossils, composed 

mainly of foraminifers, were found for the first time in the La Meseta Formation and in strata 

from the Hobbs Glacier and Weddell Sea formations. Autochthonous or parautochthonous 

remains of the foraminifer Textularia sp. were found in the La Meseta Formation, being the first 

occurrence of the genus in this unit. The best preserved autochthonous or parautochthonous 

assemblage from Hobbs Glacier Formation is composed of the Lagenid foraminifer Oolina 

stellula and radiolarian Larcopyle polyacantha. The Rotaliid foraminifer Bolivina sp. is rare and 

represents an allochthonous elements in this formation. In the Weddell Sea Formation, the best 

preserved autochthonous or parautochthonous assemblage is composed of the Lagenid 

foraminifer Favulina hexagona and the planktonic Globigerinita uvula, as well as the Rotaliid 

foraminifer Globocassidulina subglobosa and the radiolarian L. polyacantha in the same and in 

other strata.  In these Miocene and Plio-Pleistocene deposits also occur large agglutinated 

foraminifers typical of the deep sea, whose taphonomic features indicate their reelaboration from 

older deposits, possibly from the Paleocene, given their taphonomic and stratigraphic association 

with the foraminifer Reticulophragmium garcilassoi, a Paleocene index-fossil. Besides R. 

garcilassoi, other typical deep-sea taxa occur in the Hobbs Glacier Formation, such as 

Alveolophragmium orbiculatum, Ammodiscus sp. nov., Ammodiscus pennyi, Ammomarginulina 

cf. aubertae, Bathysiphon sp. 1, Bathysiphon sp. 2, Cyclammina placenta and Nothia robusta. In 

the Weddell Sea Formation the agglutinated specimens are represented by Ammodiscus sp. nov., 

Bathysiphon sp. 1, Budashevaella cf. laevigata, Cyclammina cancellata, Glomospira charoides, 

Saccammina grzybowski, Sculptobaculites barri and Verneulinoides cf. neocomiensis. Some taxa 

from Seymour Island also occur in the Paleocene deposits of New Zealand and New Guinea, 

suggesting some chronological correlation. Although the fossil record of the La Meseta, Hobbs 

Glacier and Weddell Sea formations is sparse, it was possible to identify autochthonous or 

parautochthonous remains that indicate the partial composition of the infaunal communities and 

plankton that thrived in the area during the deposition of the units. The few index-fossils found 

corroborate the ages already indicated for the deposits. For the Weddell Sea Formation, the 

autochthonous or parautochthonous assemblages and the planktonic specimens allowed the 

redefinition of its depositional setting as glacial-marine, and not fully glacial, as previously 

proposed. 

 

 

Keywords: microfossils; foraminifers; Eocene; Miocene; Plio-Pleistocene; Antarctica. 
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3 1. INTRODUÇÃO 

1.1. PALEOCLIMA E PALEOGEOGRAFIA DA ANTÁRTICA DURANTE O CENOZOICO 

 

O último e atual clima glacial do planeta se estabeleceu durante a transição Eoceno-

Oligoceno, quando a tendência ao resfriamento global culminou na formação dos primeiros mantos 

de gelo permanentes sobre o continente antártico, principalmente em sua porção oriental. No 

entanto, a história paleoclimática da Era Cenozoica e da glaciação da Antártica é bastante 

complexa (Figura 1). 

O planeta passou por dois períodos principais de aquecimento global anteriores à última 

glaciação antártica. O primeiro consiste no Máximo Termal do Paleoceno-Eoceno (MTPE), 

quando a temperatura média da superfície dos oceanos aumentou entre 5 e 7 ºC, gerando mudanças 

nos padrões de circulação oceânica e anoxia de fundos oceânicos (Pearson, 2009; Bijl et al., 2010). 

Os foraminíferos bentônicos foram um dos principais grupos atingidos, com queda de diversidade 

maior do que aquela causada pela extinção Cretáceo-Paleogeno (Thomas, 1989; 1998). As causas 

do MTPE não são claras, mas as hipóteses incluem eventos capazes de elevar a concentração de 

CO2 na atmosfera, como aumento na atividade vulcânica, queima de turfeiras e desestabilização 

de hidratos de gás dos fundos oceânicos e subsequente liberação de gases estufa para a atmosfera, 

além de mudanças na excentricidade da órbita da Terra (cf. Prothero, 2009). 

O Ótimo Termal do Eoceno Médio (OTEM) representa o segundo evento de intenso e 

rápido aquecimento, quando a temperatura média das águas profundas se elevou entre 4 e 5 ºC e 

os níveis de CO2 atmosférico chegaram a 4600 ppm (partes por milhão), seu pico durante o 

Cenozoico (Bohaty & Zachos, 2005; Zachos et al., 2008; Galazzo et al., 2014). As causas do 

aumento dos níveis de CO2 e consequente aquecimento são desconhecidas, mas uma das hipóteses 

é que uma reativação do vulcanismo responsável pela Grande Província Ígnea do Deccan, na Índia, 

gerou fluídos hidrotermais que dissolveram calcários depositados anteriormente em plataformas 

carbonáticas do Mar de Tétis e, consequentemente, liberaram enormes quantidades de CO2 para 

atmosfera (Pearson, 2010).  

O estabelecimento do clima glacial, com vasta cobertura de gelo nos polos, ocorreu logo 

após e não se deu apenas pela posição geográfica do continente, mas por outros fatores que, em 

sinergia, contribuíram para o resfriamento não apenas da Antártica, mas do clima global. 

 Inicialmente, a hipótese era de que apenas a separação da Antártica, América do Sul, 

Austrália e Nova Guiné, há aproximadamente 40 Ma, teria causado o isolamento térmico do 
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continente devido à formação da Corrente Circumpolar Antártica, que impediria que correntes 

oceânicas aquecidas nas áreas intertropicais distribuíssem parte de seu calor na região polar (e.g., 

Toggweiler & Bjornsson, 2000; Scher & Martin, 2006) (Figura 2). De fato, as aberturas da 

Passagem de Drake e do Mar da Tasmânia e a formação da Corrente Circumpolar Antártica, entre 

o Eoceno Inicial e Médio, coincidem com o início da tendência de resfriamento do clima global, 

como indicado pelos isótopos de oxigênio dos depósitos dos oceanos profundos; mas estes eventos 

antecedem a formação da calota polar antártica em pelo menos 5 Ma, indicando não serem eles os 

responsáveis pela glaciação antártica (Lagabrielle et al., 2009). 

Diversos estudos publicados nos anos 2000 (e.g., DeConto & Pollard, 2003; Pagani et al., 

2005; Huber & Nof, 2006; Pearson et al., 2009) demonstraram a sincronicidade entre o 

desenvolvimento da calota polar antártica e a redução da concentração de CO2 na atmosfera, 

sugerindo ser este o evento crítico.  

Os níveis de CO2 atmosférico caíram rapidamente a partir da transição Eoceno-Oligoceno, 

quando a concentração passou de 1000 ppm para 400 ppm (Pagani et al., 2005), sendo que os 

primeiros mantos de gelo só se formaram quando a concentração de CO2 atingiu 760 ppm, no 

início do Oligoceno (Pearson et al., 2009). Isto marca, portanto, uma rápida transição de um planeta 

em condições de “efeito-estufa” (greenhouse) para um planeta em condições de “efeito-geladeira” 

(icehouse). 

 O final do OTEM coincide com constantes florações (blooms) de pteridófitas aquáticas do 

gênero Azolla nos oceanos Ártico e Nórdico, entre aproximadamente 48 e 49,4 Ma, na transição 

Eoceno Inicial-Eoceno Médio (Brinkhuis & Schouten, 2006). Essas florações foram frequentes ao 

longo de aproximadamente um milhão de anos, como evidenciado por depósitos métricos onde 

restos autóctones dessas pteridófitas e matéria orgânica associada são extremamente abundantes, 

depositados durante um período em que a salinidade das águas superficiais era muito baixa (cf. 

Brinkhuis & Schouten, 2006; Waddell & Moore, 2008; Gleason et al., 2009; Speelman et al., 2009; 

Barke et al., 2012). Este processo, ocorrendo em toda a área dos oceanos Ártico e Nórdico e com 

a matéria orgânica das plantas sendo soterrada nos fundos oceânicos, seria capaz de sequestrar 

enormes quantidades de carbono, suficientes para reduzir a concentração de CO2 em até 80% (cf. 

Waddell & Moore, 2008; Speelman et al., 2009). Entretanto, embora este possa ter sido o gatilho 

inicial do resfriamento global, também é provável que variações na órbita da Terra tenham 
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favorecido a ocorrência de verões com temperaturas médias relativamente mais baixas, 

contribuindo para a instalação de um clima glacial (DeConto & Pollard, 2003). 

 Embora a glaciação da Antártica tenha se iniciado na transição Eoceno-Oligoceno, como 

evidenciado por depósitos do Oligoceno Inicial da porção oriental do continente (Zachos et al, 

1992; Sorlien et al., 2007), os mais antigos depósitos periglaciais ou próglaciais da Antártica 

Ocidental são datados do Oligoceno Médio ou do Oligoceno Tardio (Santos, 1996; Troedson & 

Smelie, 2002). Isto, portanto, sugere que detalhes da história glacial da Antártica Ocidental foram 

diferentes daqueles da Antártica Oriental, onde geleiras teriam se formado apenas milhões de anos 

após o início da glaciação no continente. 

 Mesmo com a rápida queda de temperatura e consequente glaciação após a transição 

Eoceno-Oligoceno, a temperatura global continuou a sofrer variações, com períodos de 

aquecimento global marcando o Oligoceno Tardio e o Mioceno Médio (Zachos et al., 2001). O 

último, conhecido com Ótimo Climático do Mioceno Médio (OCMM), é caracterizado por uma 

temperatura global média de 18,4 ºC – aproximadamente 3 ºC mais alta que a média atual –, com 

águas oceânicas profundas e águas superficiais de altas latitudes relativamente quentes (cf. Zachos 

et al., 2008; Shevenell et al., 2008; Pound et al., 2012). Todavia, as causas deste aquecimento ainda 

são desconhecidas. A concentração de CO2, de acordo com isótopos (e.g., You et al., 2009; Zhang 

et al., 2013) e com a contagem de estômatos de plantas terrestres (Kurshner et al., 2008), era de 

aproximadamente 500 ppm, taxa que, por si mesma, não causaria o aumento e a manutenção de 

uma temperatura média tão alta. Assim, é necessário inferir condições simultâneas de El Niño, 

para o aquecimento das águas pacíficas, e mudanças na obliquidade da Terra, para gerar verões 

mais quentes (Goldner et al., 2014). 

 Por fim, o planeta retomou sua tendência ao resfriamento entre o Mioceno Tardio e o 

Plioceno, tornando-se progressivamente mais frio, seco e marcadamente sazonal. Durante o 

Plioceno, no entanto, a temperatura superficial média era aproximadamente 2 a 3 ºC mais alta que 

a atual (Robinson et al., 2008); e, ao final dessa época, o soerguimento do Istmo do Panamá 

interrompeu a circulação oceânica entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Isto causou o 

aquecimento momentâneo do Atlântico e, consequentemente, o aumento da umidade atmosférica, 

a qual serviu de matéria prima para o crescimento dos recém-formados mantos de gelo da 

Groelândia, culminando no último período glacial da Era Cenozoica (Bartoli et al., 2005; Haywood 

et al., 2009). 
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Figura 1. Variações nas temperaturas médias de continentes e oceanos e mantos de gelo no hemisfério 

norte e na Antártica durante o final do Paleogeno e início do Neogeno. OTEM: Ótimo Climático do Eoceno 

Médio. (Modificado de Mosbrugger et al. [2005].) 
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Figura 2. Paleogeografia da região polar sul durante a Era Cenozoica. Mantos de gelo foram omitidos. 

(Redesenhado a partir de Lawver & Gahagan [2003] e Brown et al. [2006].) 
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1.2. REGISTRO GEOLÓGICO DO CENOZOICO DA ANTÁRTICA OCIDENTAL 

  

 A maior parte da história geológica das mudanças climáticas da Antártica durante a Era 

Cenozoica é conhecida através de testemunhos de depósitos marinhos, os quais registraram as 

condições de ambientes oceânicos relativamente profundos (e.g., Barron & Larsen, 1989; Breza 

& Wise, 1992; Francis et al., 2009; Barrett, 2009). O registro de ambientes costeiros, por sua vez, 

se encontra acessível nos afloramentos de rochas sedimentares do continente e, principalmente, de 

suas ilhas. 

Embora a Antártica possua uma vasta área, poucas unidades geológicas cenozoicas são 

conhecidas, uma vez que os mantos de gelo recobrem quase totalmente a superfície do continente. 

As principais unidades descritas se localizam na porção norte da Península Antártica – com a 

importante exceção dos depósitos neopaleozoicos e triássicos das Montanhas Transantárticas 

(Hamilton & Hayes, 1963; Craddock, 1982) –, onde o clima relativamente mais quente, 

estabelecido após o início do atual período interglacial, expôs rochas ígneas e sedimentares. As 

áreas onde afloramentos foram descritos incluem algumas ilhas do Arquipélago das Shetlands do 

Sul, especialmente Ilha King George, e o Arquipélago James Ross – denominação coletiva e 

informal para designar a Ilha James Ross e suas ilhas vizinhas, Cockburn, Lockyer, Seymour, 

Snowhill e Vega – e a parte adjacente da Península Trinity (cf. Birkenmajer, 1980; Davies, 2014). 

No Arquipélago das Shetlands do Sul, as principais unidades sedimentares cenozoicas 

foram descritas para a Ilha King George, sendo elas as formações Destruction Bay (Oligoceno) e 

Cape Melville (Mioceno), do Grupo Moby Dick, e a Formação Polonez Cove (Oligoceno) (cf. 

Birkenmajer, 1980; Birkenmajer et al., 1983; Dingle et al., 1997; Troedson & Smellie, 2002). Cabe 

ressaltar que, até o momento, não existe proposta consensual de divisão litoestratigráfica para a 

Ilha King George (Cantrill & Poole, 2012). 

Os principais depósitos sedimentares cenozoicos do Arquipélago James Ross incluem as 

formações López  de Bertodano (Cretáceo Tardio-Paleoceno), Sobral (Paleoceno) e Cross Valley 

(Paleoceno), do Grupo Marambio; a Formação La Meseta (Eoceno), do Grupo Ilha Seymour; a 

Formação Hobbs Glacier (Mioceno Tardio), do Grupo Vulcânico Ilha James Ross; a Formação 

Ilha Cockburn (Plioceno); e a Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno) (cf. Sadler, 1988; Pirrie 

et al., 1992; Pirrie et al., 1997a; Pirrie et al., 1997b; Gazdzicki et al., 2004; Stilwell, 2002; Marenssi 

et al., 2010; Marenssi et al., 2012). 
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Ivany et al. (2006) relataram um pretenso diamictito datado da transição Eoceno-Oligoceno 

ou do Oligoceno Inicial na Ilha Seymour, sotoposto pela Formação La Meseta e sobreposto pela 

Formação Weddell Sea, Todavia, a ocorrência do diamictito, na litologia e contexto estratigráfico 

descritos, e a suposta idade oligocênica não foram, respectivamente, confirmadas e corroboradas 

por estudos posteriores (e.g., Concheyro et al., 2007; Marenssi et al., 2009). 

Fósseis foram relatados para todas as unidades cenozoicas citadas anteriormente. Para a 

Ilha Rei George, foram descritas assembleias fósseis abundantes e diversas, compostas 

principalmente por moluscos bivalves, nas formações Polonez Cove e Cape Melville (cf. revisão 

de Quaglio, 2007), além de assembleias de foraminíferos bentônicos e planctônicos (Birkenmajer 

& Luczkowska, 1987; Gazdzicki, 1989; Majewski & Gazdzicki, 2014). Para o Arquipélago James 

Ross, por sua vez, também foram descritas abundantes e diversas assembleias de invertebrados, 

vertebrados e plantas nos depósitos da Formação La Meseta, que aflora nas ilhas Seymour e 

Cockburn e representa a unidade mais fossilífera conhecida no continente (Stilwell & Zinsmeister, 

1992). Foraminíferos bentônicos e planctônicos também foram descritos para a unidade, mas 

foram encontrados apenas em sua base (Gazdzicki & Majewski, 2012). 

Os depósitos periglaciais ou próglaciais das formações Hobbs Glacier e Weddell Sea, 

também na área do Arquipélago James Ross, contêm raros restos de invertebrados e abundantes 

palinomorfos, estes últimos geralmente representando espécimes retrabalhados dos depósitos 

sotopostos (Pirrie et al., 1997b; Gazdzicki et al., 2004). De fato, as duas unidades nunca foram 

alvo de análises micropaleontológicas que visassem a obtenção de microfósseis de paredes 

inorgânicas – ou, se foram, os resultados de tais análises jamais foram publicados. 

Por fim, a Formação Ilha Cockburn contém os últimos registros de invertebrados dos 

depósitos cenozoicos da Antártica Ocidental, representados por invertebrados relativamente 

abundantes e diversos (cf. revisão de Gazdzicki, 1993), além de foraminíferos e alguns 

microfósseis de paredes inorgânicas (Gazdzicki & Webb, 1995). 
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1.3. FORAMINÍFEROS FÓSSEIS DO CENOZOICO DA ANTÁRTICA OCIDENTAL 

 

 Relativamente poucas assembleias de foraminíferos foram descritas para os depósitos 

cenozoicos da Antártica Ocidental, tendo sido relatadas em 11 estudos (i.e., Huber, 1986; 

Birkenmajer & Luczkowska, 1987; Huber, 1988; Gazdzicki, 1989; Gazdzicki & Webb, 1996; 

Strong & Webb, 2000; Gazdzicki & Majewski, 2012; Majewski et al., 2012; Caramés & 

Concheyro, 2013; Concheyro et al., 2014; Majewski & Gazdzicki, 2014). A maioria dessas 

ocorrências foi descrita para afloramentos na Península Antártica, sobretudo para algumas ilhas 

do Arquipélago James Ross e para a Ilha King George do Arquipélago das Shetlands do Sul; e, 

embora o registro seja rarefeito, ele se distribui por todas as épocas do Cenozoico, com exceção 

do Holoceno. 

 

 

ASSEMBLEIAS DO PALEOCENO: FORMAÇÕES LÓPEZ DE BERTODANO E SOBRAL, 

ARQUIPÉLAGO JAMES ROSS 

 

Huber (1986) foi o primeiro a descrever foraminíferos fósseis do Arquipélago James Ross, 

relatando formas planctônicas para a transição Cretáceo-Paleogeno, registrada na Formação López  

de Bertodano, e, poucos metros acima, para a Formação Sobral, do Paleoceno, nas ilhas James 

Ross, Seymour e Vega. Porém, as assembleias de ambas as unidades foram descritas, em sua 

totalidade e em detalhe, apenas por Huber (1988).  

As assembleias de Huber (1988) são caracteristicamente bentônicas e se separam por uma 

fácies de dissolução típica do Paleoceno Inicial de médias e baixas latitudes austrais, já relatada 

para a Nova Zelândia (Webb, 1971; Strong, 1984), extremo sul da América do Sul (Krashennikov 

& Basov, 1986) e sul do Atlântico Sul (Hsü, 1984). 

As assembleias da Formação López de Bertodano são compostas principalmente por 

foraminíferos bentônicos calcários, sendo dominadas por Buliminella procera Huber, 1988, 

Chilostomella subtriangularis (Kline, 1943) (relatado como Allomorphina subtriangularis Kline, 

1984 pelo autor) e Nonionella sp. As raras formas aglutinadas são representadas por Hyperammina 

elongata Brady, 1878 e Reophax sp., e as raríssimas formas planctônicas foram identificadas como 
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Globoconusa daubjergensis (Brönnimann, 1953) (relatada como Globastica daubjergensis 

Brönnimann 1952 pelo autor), um fóssil-índice para o Daniano. 

 As assembleias da Formação Sobral também são caracteristicamente bentônicas, mas são 

dominadas por B. procera, que representa 82% dos espécimes. A espécie planctônica G. 

daubjergensis também está presente, mas é pouco comum. Estas assembleias se assemelham à 

anterior pela predominância de B. procera e pela ocorrência de G. daubjergensis e de Nonionella 

sp., além de mais três espécies raras, e se diferenciam pela presença de formas aglutinadas na 

primeira, sua ausência na segunda e por 18 táxons que são exclusivos de uma ou de outra 

assembleia. 

Cabe ressaltar ainda que foraminíferos aglutinados, ostracodes, micromoluscos, espinhos 

de equinoides e calcisferas, quando ocorrem, são pouco comuns ou raros e mal preservados nos 

depósitos danianos da porção superior da Formação López de Bertodano e da Formação Sobral, o 

que contrasta com os depósitos inferiores, de idade cretácica, da Formação López de Bertodano, 

nos quais foraminíferos aglutinados são muito comuns e diversos (Huber, 1988). 

 

 

ASSEMBLEIAS DO EOCENO: FORMAÇÃO LA MESETA, ILHA SEYMOUR 

 

 Gazdzicki & Majewski (2012) descreveram as primeiras e, até o momento, únicas 

assembleias eocênicas conhecidas para a Antártica Ocidental, provenientes da base da Formação 

La Meseta na Ilha Seymour, todas caracteristicamente bentônicas e calcárias. (Contudo, cabe 

mencionar que Bitner [1996] relatou a ocorrência de raros espécimes de Cibicides sp. incrustados 

em conchas de braquiópodes na mesma unidade.) 

A primeira assembleia (ZPAL2) é dominada por ?Nonionellina sp., mas também são 

comuns espécimes de Eilohedra vitrea (Parker, 1953), Globocassidulina subglobosa (Brady, 

1881), Nonionoides turgida (Williamson, 1858) (relatada pelos autores como Nonionella bradyi 

Williamson, 1858) e Cibicides williamsoni Garrett, 1941. A segunda assembleia (ZPAL5), por sua 

vez, é dominada por G. subglobosa e Cribroelphidium aff. lauritaense (Todd & Kniker, 1952), 

mas também são comuns espécimes de Guttulina communis (d'Orbigny, 1826) (relatada pelos 

autores como Guttulina irregularis [d'Orbigny, 1826]) e Lobatula sp. A terceira e última 

assembleia (ZPAL11) é composta apenas por três espécimes de foraminíferos planctônicos 
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indeterminados, um espécime de Cibroelphidium sp. e outro espécime de Cibroelphidium aff. 

saginatum (Finlay, 1939). 

As assembleias ZPAL2 e ZPAL5, portanto, são dominadas por formas hialinas bentônicas, 

com táxons característicos de ambientes de plataforma continental interna, laguna e estuário de 

clima temperado. Além disso, a ausência de espécies planctônicas em ZPAL2 e ZPAL5 e sua 

raridade em ZPAL11 indicam que o corpo d’água no qual habitavam era consideravelmente 

restrito. No mesmo sentido, a maior proporção de Cibroelphidium aff. saginatum em ZPAL5 (em 

torno de 30%), quando comparada com sua proporção nas associações modernas da Nova Zelândia 

(em torno de 10%), também sugerem um corpo d’água ao menos parcial ou sazonalmente restrito.  

 

 

ASSEMBLEIAS DO OLIGOCENO: FORMAÇÃO POLONEZ COVE, ILHA KING GEORGE 

 

 Os primeiros foraminíferos oligocênicos da Antártica Ocidental foram descritos por 

Gazdzicki (1989), que os encontrou em coquinas de bivalves pectenídeos do Membro Low Head 

da Formação Polonez Cove (sensu Birkenmajer, 1980) – equivalente ao “Conglomerado Pecten” 

de Barton (1965) e ao “Conglomerado suportado por Chlamys” de Gazdzicki (1989) –, na Ilha 

King George. A assembleia é particularmente interessante porque, durante o período em que foi 

depositada, mantos de gelo continental se estendiam da Península Antártica até a Ilha King George 

(Birkenmajer, 2001; Troedson & Smellie, 2002). 

 As assembleias de Gazdzicki (1989) são extremamente pobres, com 13 espécimes para 10 

kg de rocha, e todos seus táxons são planctônicos, sendo eles Subbotina angiporoides (Hornibrook, 

1965) (relatada como Globigerina angiporoides Hornibrook, 1965), Chiloguembelina cubensis 

(Palmer, 1934) e Globorotalia sp.  Os espécimes de S. angiporoides e C. cubensis podem ser 

correlacionadas às formas planctônicas do Oligoceno Inicial da Australia, Nova Zelândia e sul dos 

oceanos Atlântico e Pacífico (Gazdzicki, 1989). (Cabe ressaltar que Gazdzicki [1989] citou ter 

encontrado assembleias bentônicas diversas e abundantes, com membros das famílias 

Cassidulinidae, Cibicidae, Elphidiidae, Glandulinidae, Miliolidae e Nodosariidae, cujos espécimes 

estavam sendo preparados pelo autor. Porém, novos foraminíferos da Formação Polonez Cove 

seriam descritos mais de duas décadas depois, por Majewski & Gazdzicki [2014].) 
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 Majewski & Gazdzicki (2014) relataram assembleias densas e diversas que parecem 

representar uma única comunidade de foraminíferos, a maioria representantes das ordens 

Lagenida, Miliolida e Rotaliida, com raras formas aglutinadas das ordens Lituolida. Spirillinida e 

Textulariida. 

 As assembleias de Majewski & Gazdzicki (2014) são dominadas por Cibicides temperata 

Vela, 1957, que compõe mais da metade do número total de espécimes encontrados. Outros táxons 

importantes são, em ordem decrescente de abundância, Globocassidulina subglobosa (Brady, 

1881), Discorbis sp., Cibicidoides lobatulus (Walker & Jacob, 1878) (relatada pelos autores como 

Lobatula lobatula [Walker & Jacob, 1798]), Ammoelphidiella sp., Melonis sp. e Triloculina spp. 

As raríssimas formas aglutinadas correspondem a ocorrências singulares de Ammodiscus planorbis 

Höglund, 1947, Siphotextularia finlayi Hornibrook, 1961 e ?Trochammina sp. 

 Majewski & Gazdzicki (2014) atribuem a escassez de formas aglutinadas a um viés 

tafonômico, o qual seria indicado pela predominância de formas calcárias com testas robustas, 

mais resistentes à dissolução. Os autores ressaltam ainda que, conforme relatado por estudos como 

aquele de Schröder (1988), formas aglutinadas de depósitos recentes são comumente desagregadas 

já no início da diagênese, e que o tratamento de desagregação com sulfato de sódio decahidratado 

(ou sal de Glauber) é quimicamente agressivo e pode desagregar boa parte das formas aglutinadas 

de uma amostra. 

 Por fim, embora as assembleias ocorram em fácies de frente de leque deltaico, diversos 

táxons são característicos de ambientes neríticos relativamente rasos da Antártica Ocidental. Mas, 

de modo geral, as assembleias não são correlacionáveis a outras assembleias fósseis ou atuais da 

Antártica, talvez por representarem uma comunidade de ambientes rasos que não fora preservada 

em outras unidades do continente, uma vez que a maioria das assembleias provém de contextos 

marinhos profundos (Majewski & Gazdzicki, 2014). 

 

 

ASSEMBLEIAS DO MIOCENO: FORMAÇÃO CAPE MELVILLE, ILHA KING GEORGE, 

E DEPÓSITOS DO MAR DE WEDDELL 

 

 Assembleias de foraminíferos tipicamente miocênicas foram relatadas por Birkenmajer & 

Luczkowska (1987) para a Formação Cape Melville, do Mioceno Inicial da Ilha King George, e 
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por Majewski et al. (2012) para depósitos marinhos do Mioceno Médio do extremo norte do Mar 

de Weddell. 

Embora os foraminíferos relatados por Birkenmajer & Luczkowska (1987)  sejam, de modo 

geral, mal preservados (ao ponto de aproximadamente 50% dos espécimes serem indeterminados), 

os autores foram capazes de definir duas “assembleias-zona” ao analisarem 24 assembleias, com 

distribuição estratigráfica bem definida: (1) assembleia-zona A, ou assembleia Cibicides-

Cibicidoides, característica da porção inferior da formação, na qual os táxons dominantes são 

Cibicides refulgens Montfort, 1808 e Cibicidoides aff. pseudoungerianus (Cushman, 1922), com 

importante contribuição de outras espécies dos mesmos gêneros; e (2) assembleia B, ou assembleia 

Cribrostomoides-Cyclammina-Globobulimina, característica da porção superior da formação, na 

qual os táxons dominantes são Cribrostomoides crassimargo (Norman, 1892), Globobulimina 

auriculata (Bailey, 1894) e diversas espécimes de Cyclammina. Cabe citar que não foram 

encontrados foraminíferos planctônicos e que, em ambas as assembleias, são comuns radiolários 

esféricos e fragmentos de  colônias de briozoários e de equinodermos. 

 Na base da formação, as assembleias Cibicides-Cibicidoides apresentam táxons típicos de 

ambientes profundos, com predominância de formas aglutinadas, incluindo Ammodiscus sp. e 

Rhabdammina sp. Em direção ao topo, na porção média da unidade, tanto a assembleia A quanto 

a assembleia B passam a ter composição mista ou predominantemente calcária, com composição 

e proporção taxonômica típica de ambientes de plataforma rasa. Todavia, as assembleias voltam a 

se tornar predominantemente aglutinadas no topo da formação, indicando mais uma tendência à 

elevação do nível de base e paleoambientes batiais (Birkenmajer & Luczkowska, 1987).  

 A litologia dos folhelhos, clastos caídos e fósseis de invertebrados e de foraminíferos 

indicam deposição em ambientes relativamente profundos, de plataforma rasa a batiais, sempre 

abaixo do nível de onda e sofrendo influência de blocos de gelos que transportavam e liberavam 

clastos e grandes blocos erráticos para o fundo (cf. Birkenmajer, 1982a; 1984; 1989). 

 A assembleia relatada por Majewski et al. (2012) é consideravelmente menos densa que 

aquela relatada acima. Foram identificados sete táxons na assembleia mais densa e diversa, sendo 

o mais comum Elphidium cf. macellum (Fichtel & Moll, 1798), seguido por ?Triloculina sp., 

Loeblichopsis sabulosa (Brady, 1882) e ?Biasterigerina sp. Formas aglutinadas são extremamente 

raras e a maioria ocorre como fragmentos, sendo reconhecível apenas L. sabulosa. Também 

ocorrem associados microgastrópodes, veliconchas de bivalves e ostracodes. 
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 Majewski et al. (2012) comentam que, embora provavelmente retrabalhados, os 

foraminíferos e fósseis associados possuem a mesma idade da rocha matriz, tendo em vista a 

ocorrência de E. macellum, um táxon tipicamente miocênico. Segundo os autores, a predominância 

de E. aff. macellum e de miliolídeos e a ausência de foraminíferos planctônicos (e de outros 

organismos planctônicos em geral) sugerem um paleoambiente raso, possivelmente na zona de 

inframaré ou de entremaré. Os autores argumentam ainda que a ambiguidade taxonômica (i.e., a 

singularidade da composição taxonômica) de algumas assembleias pode representar não um 

artefato de informação – tendo em vista os poucos registros sobre assembleias fósseis de 

foraminíferos da Antártica Ocidental –, mas a proximidade entre diferentes comunidades de 

diferentes ambientes que existiam próximos ao continente durante o Mioceno Médio. 

 

 

ASSEMBLEIAS DO PLIOCENO: FORMAÇÃO ILHA COCKBURN, ILHA COCKBURN 

 

 Foraminíferos foram descritos para a Formação Ilha Cockburn por Holland (1910), Hennig 

(1910), Gazdzicka & Gazdzicki (1994) e Gazdzicki & Webb (1995). Todavia, Holland (1910) e 

Henning (1910) relataram poucos espécimes, provenientes de uma única amostra e com 

identificações taxonômicas pouco consistentes, enquanto Gazdzicki & Gazdzicki (1994) relataram 

formas aglutinadas e planctônicas que foram exumadas dos depósitos cretácicos e redepositadas 

nos depósitos pliocênicos. Assim, será exposto aqui apenas o estudo de Gazdzicki & Webb (1995), 

que, ao relatar novos táxons, também os comparou com aqueles de Holland (1910) e revisou sua 

taxonomia. 

 Gazdzicki & Webb (1995) relataram assembleias dominadas por representantes das 

famílias Cassidulinidae, Cibicididae e Elphidiidae. As diversas assembleias parecem representar 

uma única associação (i.e., uma biocenose ou comunidade), tendo em vista que, em todas elas, 

90% dos espécimes correspondem à Globocassidulina crassa (d'Orbigny, 1839) (relatada pelos 

autores como Cassidulina crassa d'Orbigny, 1839), Globocassidulina subglobosa (Brady, 1881), 

Cassidulinoides parkerianus (Brady, 1881), Lobatula lobatula (Walker & Jacob, 1798) (relatada 

pelos autores como Cibicides lobatulus [Walker & Jacob, 1798]) e Ammoelphidiella antarctica 

(Conato & Segre, 1974). Porém, apenas uma das assembleias parece representar com alguma 

fidelidade a biocenose original e in situ, tendo em vista a ocorrência de muitos espécimes bem 
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preservados, diversidade mais alta e espécimes de um mesmo táxon com testas de diferentes 

gerações, diferentes estágios ontogenéticos e diferentes tamanhos. Além disso, também foram 

encontrados outros microfósseis associados, como diatomáceas, radiolários, escleritos de 

poríferos, ostracodes, briozoários e fragmentos de moluscos e de equinoides. 

 A presença de A. antarctica, um fóssil-índice para os depósitos pliocênicos costeiros das 

bacias antárticas, e, secundariamente, a predominância de membros da Família Cassidulinidae 

permitem correlacionar a Formação Ilha Cockburn com a Formação Prospect Mesa, do Vale 

Wright, e com os depósitos pliocênicos das Colinas Larsemann, ambos na Antártica Oriental (cf. 

Webb, 1974). 

 Por fim, as assembleias de foraminíferos, os invertebrados e a litologia das coquinas 

indicam um paleoambiente costeiro de alta energia, com profundidade máxima de 50 metros, sem 

qualquer evidência de mantos de gelo permanentes ou sazonais, indicando deposição durante 

períodos interglaciais ou de degelo. 

 

 

ASSEMBLEIAS DO PLEISTOCENO: DIAMICTITOS DA ILHA VEGA 

 

 A Ilha Vega possui alguns dos depósitos mais recentes do Arquipélago James Ross, 

datados do Pleistoceno. Eles são representados por arenitos, diamictitos e brechas hialoclásticas, 

sugerindo a deposição em um delta de till ou em bancos de morenas subaquáticas e em áreas de 

escorregamento próximas à base de geleiras (Smellie et al., 2006; Hambrey & Smellie, 2006). As 

assembleias de foraminíferos foram descritas para os diamictitos e brechas por Caramés & 

Concheyro (2013) e Concheyro et al. (2014). 

 Caramés & Concheyro (2013) relataram assembleias bentônicas, quase exclusivamente 

calcárias, para diversos níveis de diamictitos da localidade Cape Lamb, na extremidade sul da Ilha 

Vega. Os táxons mais comuns são os infaunais Globocassidulina biora (Crespin, 1960), 

Cribroelphidium aff. excavatum (Terquem, 1875) (relatado como Cibroelphidium sp. aff. E. 

excavatum pelos autores) e Cassidulinoides parkeriana (Brady, 1881) (relatado como 

Cassidulinoides parkerianus [Brady, 1881] pelos autores), mas também é comum o epifaunal 

Cibicides refulgens Montfort, 1808. Essas assembleias ocorrem associadas a pectinídeos e 

braquiópodes muito bem preservados. 
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 A composição taxonômica das assembleias é típica de ambientes de plataforma interna, o 

que se coaduna com a interpretação de um contexto deposicional de bancos de morenas subaquosas 

aventada por Smellie et al. (2006) 

 Concheyro et al. (2014), por sua vez, relataram assembleias extremamente pobres para 

alguns níveis dos diamictitos da região central da Ilha Vega, nas localidades de Leal Bluff e 

Sandwich Bluff. 

Em Sandwich Bluff ocorrem duas assembleias, a primeira composta por um espécime de 

Cibicides sp. e outro de Gavellinella sp. e a segunda representada apenas por um espécime mal 

preservado de Pullenia jarvisi Cushman, 1936. Esta é a primeira ocorrência de Gavellinella sp. 

para a Antártica, mas o gênero é extremamente comum em depósitos cretácicos de quase todos os 

oceanos e continentes, tornando-se raro a partir do início da Era Cenozoica, o que sugere que o 

espécime foi sido exumado dos depósitos cretácicos da região e redepositados nos diamictitos. 

 A assembleia da localidade de Leal Bluff, é composta por um espécime de Dorothia sp., 

outro bem preservado de Trochammina aff. intermedia Rhumbler, 1938 (relatado pelos autores 

como Trochammina sp. aff G. intermosia) e por dezenas de palinoforaminíferos (i.e., 

revestimentos quitino-proteícos internos de foraminíferos) e seus fragmentos, alguns com 

preservação excepcional, mostrando os revestimentos internos de prolóculos. 

 Em ambas as localidades os foraminíferos ocorrem associados a nanofósseis calcários e 

cistos de dinoflagelados típicos de depósitos cretácicos, comparáveis aqueles das formações Ilha 

Snow Hill e López de Bertodano, que também afloram na ilha. Com exceção desses restos, a única 

correspondência entre os diamictitos pleistocênicos do centro da ilha com aquelas da extremidade 

sul é a presença de C. refulgens. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

 Com vistas a ampliar o conhecimento sobre os foraminíferos e microfósseis associados das 

formações La Meseta (Eoceno), Hobbs Glacier (Mioceno) e Weddell Sea (Plio-Pleistoceno) e 

sobre a história dos ambientes marginas registrados nessas unidades na Ilha Seymour, Antártica 

Ocidental, foram propostos os seguintes objetivos: 

 1. Investigar a taxonomia, a tafonomia e a paleoecologia dos foraminíferos, que são os 

restos mais abundantes e diversos nos depósitos, e também dos outros microfósseis com paredes 

inorgânicas (i.e., mineralizadas) associados. 

 2. Definir a distribuição estratigráfica dos microfósseis nas seções analisadas e, com base 

em fósseis-índice, refinar o conhecimento sobre as idades das formações.  

 3. Investigar a distribuição geográfica dos táxons de foraminíferos encontrados, 

comparando-os com aqueles de localidades próximas e de outros continentes e províncias 

biogeográficas pretéritas e atuais. 

 4. Elaborar e testar hipóteses quanto aos contextos deposicionais dos depósitos, bem como 

sobre suas possíveis relações com mudanças nas assembleias fossilíferas. 
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2.1. ÁREA DE ESTUDO E COLETA DE AMOSTRAS 

 

 A escolha da Ilha Seymour como área de estudo deve-se ao fato de ser um dos poucos 

locais da Antártica Ocidental onde os mantos de gelo estão praticamente ausentes (Figuras 3 e 4), 

sendo possível acessar os depósitos cretácicos e cenozoicos da Bacia James Ross. Todavia, 

embora pouco espessos e lateralmente descontínuos, os pequenos corpos de gelo presentes 

dificultam o mapeamento geológico detalhado, tornando especialmente difícil o reconhecimento 

de unidades pouco espessas ou de litologias pouco diagnósticas, como é o caso dos diamictitos 

das formações Hobbs Glacier e Weddell Sea. 

Os trabalhos de campo foram realizados por Prof. Antônio Carlos Rocha Campos (IGc-

USP), Prof. Paulo Roberto dos Santos (IGc-USP), Fernanda Maciel Canile (atualmente no 

Instituto de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás) e Matheus Kuchenbecker 

(atualmente no Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais) entre os dias 

27 de janeiro e 5 de fevereiro de 2011 e 19 de janeiro e 7 de fevereiro de 2012, durante as 29ª e 

30ª operações antárticas (OPERANTAR). Essas atividades integraram o projeto Registro 

paleoclimático da transição (greenhouse-icehouse) Eoceno-Oligoceno na Antártica Ocidental, 

que durou de 2010 a 2015, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e apoio logístico do Programa Antártico Brasileiro 

(PROANTAR). 

 Com base nos critérios de acessibilidade e exposição dos estratos, a equipe selecionou 15 

pontos para estudo (Quadro I), sendo três afloramentos em planta (Sey-02, Sey-04 e Sey-09) para 

contagem de clastos, medição de alinhamentos de estrias glaciais e análises de proveniência, e 12 

afloramentos (Sey-03, Sey -05, Sey -06, Sey -07, Sey-08, Sey -10, Sey -11, Sey -12, Sey -13, 

Sey -14 e Sey -15) para levantamento de seções estratigráficas. 

As 12 seções estratigráficas que foram alvo das análises micropaleontológicas levam a 

mesma designação que as seções tiverem em campo. Dessas, as seções mais espessas são Sey -

10 e Sey-13, com 28,6 m e 19,3 m de espessura, respectivamente. Além de espessas, estas seções 

contêm as três unidades de interesse e, portanto, constituem as principais seções deste estudo. De 

qualquer forma, a análise das seções menos espessas (variando entre 1,5 e 8 metros de espessura) 

permitiu reconhecer não apenas a geometria das unidades, mas também identificar mudanças 

laterais de litofácies e biofácies. 
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 A amostragem foi feita de forma a representar todas as litologias encontradas. Todavia, 

os pacotes mais espessos de uma só litologia, sem variações granulométricas verificáveis em 

campo, foram amostrados em diferentes porções ao longo de intervalos pré-estabelecidos, 

variando entre 20 cm e 50 cm. Os números de amostras receberam o prefixo da respectiva seção 

e nível amostrado (e.g., SEY-10-01 para o primeiro nível na seção SEY-10). No total, 204 

amostras foram coletadas. 

Para a descrição litológica e coleta, foram escavadas trincheiras para limpar o gelo e 

expor rochas frescas; e, dada a inclinação dos terrenos, foram calculados os senos dos ângulos 

das seções, de modo a obter a real espessura dos diferentes pacotes rochosos. As amostras foram 

então coletadas do topo para a base, no mesmo sentido de escavação e limpeza das trincheiras, 

com o objetivo de evitar a contaminação de um estrato inferior por resíduos do estrato superior. 

 Por fim, também foram coletadas amostras dos calcários macrofossilíferos do topo da 

Formação La Meseta (unidade Telm 7 de Sadler [1988]), que foram alvo de técnicas de 

desagregação e a partir das quais foram confeccionadas lâminas petrográficas para a 

caracterização e escrutínio por microfósseis. 
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Figura 3. Localização da área de estudo. (A) Mapa da Antártica. Plataformas de gelo omitidas. Área do 

quadrado ampliada em B. (B) Península Antártica, com sua margem leste banhada pelo Mar de Weddell. 

Plataformas de gelo omitidas. Área do quadrado ampliada em C. (C) Arquipélago James Ross. Notar as 

áreas desprovidas de manto de gelo, incluindo a Ilha Seymour (quadrado). (Mapa em C modificado de 

Pirrie et al. [1997a].) 
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Figura 4. Imagem de satélite da porção nordeste da Ilha Seymour, com a localização das seções 

estudadas. (Imagem do programa Google Earth, obtida por satélite em 24 de outubro de 2016.) 
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Quadro 1. Localização por GPS e elevação do nível do mar da base das seções estudadas na Ilha 

Seymour, Antártica Ocidental. Legenda: LM = Formação La Meseta; HG = Formação Hobbs Glacier; 

WS = Formação Weddell Sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO LATITUDE LONGITUDE ELEVAÇÃO (M) UNIDADE 

Sey-01 64º14'02.8'' 56º36'54.7'' 186 LM 

Sey-02 64º14'11.7'' 56º36'46.3'' 197 ? 

Sey-03 64º14'05.2'' 56º37'12.7'' 212 LM, HG, WS 

Sey-04 64º14'11.7'' 56º37'25.0'' 197 ? 

Sey-05 64º14'11.1'' 56º37'26.2'' 212 HG, WS 

Sey-06 64º14'18.7'' 56º38'09.5'' 214 LM, HG 

Sey-07 64º14'20.1'' 56º38'16.5'' 210 LM, WS  

Sey-08 64º14'44.8'' 56º38'30.8'' 197 WS? 

Sey-09 64º14'11.5'' 56º36'52.8'' 215 ? 

Sey-10 64º15'26.8'' 56º39'22.2'' 203 LM, HG, WS 

Sey-11 64º14'46.3'' 56º39'28.8'' 206 LM, HG 

Sey-12 64º14'43.4'' 56º39'27.3'' 211 LM. HG 

Sey-13 64º15'31.6'' 56º38'52.9'' 192 LM, HG, WS 

Sey-14 64º14'28.6'' 56º37'09.3'' 189 LM, HG, WS 

Sey-15 64º14'32.6'' 56º37'10.2'' 188 LM, HG, WS 
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2.2. PROCEDIMENTOS E ESTUDOS EM LABORATÓRIO 

 

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE MICROPALEONTOLÓGICA 

 

 Do total de 204 amostras, 159 foram processadas e analisadas. As 45 amostras não 

analisadas pertencem a seção Sey-13, da qual pacotes espessos de uma mesma litologia foram 

amostrados em intervalos de 20 cm. Assim, se escolheu processar apenas as amostras ímpares 

desses pacotes mais espessos e litologicamente homogêneos, poupando tempo e, assim, 

possibilitando que grande quantidade de amostra de cada nível fosse analisada. Ao final, 56 

níveis se mostraram fossilíferos. 

De modo geral, as rochas siliciclásticas das formações estudas (i.e., os arenitos da 

Formação La Meseta e a matriz dos diamictitos das formações Hobbs Glacier e Weddell Sea) são 

pouco consolidadas, em parte devido à ausência de cimentação ou à cimentação incipiente, sendo 

necessário apenas água para desagregar quase totalmente a maior parte de uma amostra. 

Entretanto, amostras de diversos níveis apresentaram porções decimétricas de matriz 

relativamente bem litificada e rica em matéria orgânica, as quais não foram dissociadas pela 

água. Assim, para essas porções, foi utilizada a técnica de desagregação de rochas por meio de 

querosene, uma técnica pouco agressiva e recomendada para rochas com alguma quantidade de 

matéria orgânica. (Uma relação de técnicas para processamento de amostras para análise 

micropaleontológica pode ser encontrada em Armstrong & Brasier [2005].) 

 Para maximizar o sucesso na procura de microfósseis, escolheu-se processar 

aproximadamente 500 g de rocha por nível, que foi a quantidade máxima disponível, uma vez 

que foram coletados aproximadamente 500-700 g por nível, incluindo clastos. 

 O processamento das amostras se deu nos seguintes passos: 

1. Lavagem com água para desagregação e peneiramento. Foram utilizadas três 

peneiras, de 0,063 mm, 0,5 mm e 1 cm. 

2. Retirada de clastos ígneos e metamórficos maiores que 1 cm. Assim, permitiu-se que 

a maior quantidade possível de matriz fosse processada. 

3. Secagem. O material nas três parcelas foi colocado em papéis-filtro e levados à estufa 

à 50ºC. Esta temperatura relativamente baixa foi escolhida para evitar a degradação 

de testas mais delicadas. Em geral, o material estava totalmente seco após 12 horas na 
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estufa, mas era imediatamente retirado antes desse período se estivesse seco, também 

para prevenir danos aos microfósseis. 

4. Triagem da parcela entre 1 e 0,5 cm. O material nas parcelas entre 1 e 0,5 cm e 

maiores que 1 cm foram triados e qualquer resto possivelmente biogênico foi 

separado.  

5. Desagregação de fragmentos rochosos não desagregados. Os fragmentos rochosos 

não desagregados pela água, retidos nas frações entre 0,5 e 1 cm e maiores que 1 cm, 

foram então fragmentados com ajuda de martelo até que restassem apenas fragmentos 

milimétricos. O material então foi colocado em becker e coberto por querosene, 

permanecendo no recipiente por 12 horas. Após este período a querosene era 

descartada e o material passava a ser embebido em água morna. A água expulsava a 

querosene dos poros e, no processo, o material era total ou quase totalmente 

desagregado. 

6.  Repetição do passo 1, 3 e 4 para o material do passo 5. Nenhum fóssil foi 

encontrado nas parcelas 1-0,5 cm após o reprocessamento, provavelmente porque a 

água foi suficiente para invadir os poros dos contatos entre os fósseis milimétricos e 

os grãos desta parcela. Todavia, o material foi triado novamente.  

7. Concentração de microfósseis da parcela entre 0,5-0,063 cm através de líquidos de 

alta densidade. Uma vez que a quantidade de material desagregado era muito grande 

e a quantidade de microfósseis poderia ser consideravelmente baixa, a triagem direta 

se mostrou inviável. Assim, foi utilizado tricloroetileno, um líquido de alta densidade 

(1.46 g/cm3 à 20°C), para concentrar os microfósseis, que boiariam nesta substância. 

Após secagem, o sedimento seco da parcela 0,5-0,063 era banhado por tricloroetileno, 

agitado e o líquido gentilmente transferido ao papel filtro em um funil apoiado sobre 

balão Erlenmeyer, para que os microfósseis que estivessem em suspensão fossem 

depositados neste pape. O procedimento foi repetido por três vezes. 

8. Triagem de 10 g do resíduo processado por tricloroetileno. Tendo em vista que 

microfósseis preenchidos por sedimento ou com pequena razão volume/superfície 

podem não boiar mesmo em líquidos de alta densidade, parte do resíduo processado 

foi triado para tentar garantir a identificação de microfósseis. Todavia, apenas 
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megaescleritos silicosos de poríferos foram encontradas nos resíduos, sendo que, 

quando presentes, também haviam sido encontrados no material concentrado. 

9. Triagem do material concentrado da parcela 0,5-0,063. Por fim, o material 

concentrado após tratamento por tricloroetileno foi triado e os microfósseis 

transferidos e fixados em microslides. 

Para os calcários da Formação La Meseta, outro método foi empregado. A baixíssima 

porosidade desse material não possibilitou o uso de métodos de desagregação por cristalização, 

como aqueles com sucessivos congelamentos e descongelamentos com água (cf. Hanna & 

Church, 1928), sulfato de sódio decahidratado (Na2SO4·10H2O, ou sal de Glauber; cf. Kirchner, 

1958) ou nitrogênio líquido (NL2; cf. Remin et al., 2012). Assim, escolheu-se empregar o uso de 

ácido clorídrico (HCl) na concentração de 5%, que, ainda que agressiva, se mostra útil para 

revelar ao menos microfósseis calcários relativamente grandes e/ou com paredes espessas e 

foraminíferos aglutinados (cf. Green, 2001). 

Aproximadamente 500 g dos calcários da Formação La Meseta foram fragmentados 

mecanicamente, com auxílio de martelo, até que a maior parte dos fragmentos tivessem tamanho 

igual ou menor que 1 cm. Estes fragmentos foram tratados com HCl a 5% durante 30 dias, da 

seguinte forma: os fragmentos eram imersos em solução de HCl a 5% e após 48 horas o material 

era lavado e peneirado e os fragmentos retidos nas parcelas de 1-0,5 mm e 0,5-0,063 mm eram 

analisados e triados, evitando que eventuais microfósseis já livres continuassem expostos à 

solução ácida. Os fragmentos maiores, não totalmente dissociados, e aqueles da parcela de 1-0,5 

mm eram submetidos a mais um ciclo de exposição ao HCl e o processo repetido. 

Por fim, também foram confeccionadas 20 lâminas petrográficas desses calcários pelo 

Setor de Laminação do IGc-USP. As lâminas foram confeccionadas na espessura de 50 µm para 

possibilitar não apenas a detecção de microfósseis, mas também a caracterização de texturas e de 

microestruturas sedimentares, que geralmente são pouco ou nada visíveis na espessura padrão de 

30 µm. 

A preparação e a triagem do material processado ocorreram no Laboratório de Estudos 

Paleobiológicos do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP). 
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ANÁLISE E OBTENÇÃO DE IMAGENS EM MICROSCOPIA 

 

 Os microfósseis foram analisados e micrografados em microscópio estereoscópico, sob 

luz refletida, e em microscópio eletrônico de varredura. Assim, foi garantido que todas as feições 

morfológicas e tafonômicas fossem devidamente observadas e ilustradas – e, também, que 

pesquisadores que não tenham submetido seus próprios espécimes à microscopia eletrônica 

pudessem utilizar as imagens ópticas para comparações. 

Para a microscopia óptica, foi utilizado o microscópio esteroscópico Stemi 2000-C, com 

câmera Zeiss Axiocam ICc Zeiss e sistema digital de captura AxioVision 4.8, do Laboratório de 

Estudos Paleobiológicos do IGCc-USP. Alguns espécimes foram micrografados levemente 

úmidos, uma vez que alguns detalhes morfológicos são pouco visíveis em espécimes secos sob 

microscopia óptica. Para a microscopia eletrônica, foi utilizado o microscópio eletrônico de 

varredura Quanta 250, marca FEI Company, do Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo), 

unidade interdepartamental do IGc-USP, sob supervisão do Dr. Isaac Jamil Sayeg. 

 Fotomicrografias e eletromicrografias foram tratadas com o programa Photoshop para 

que os espécimes fossem isolados em um fundo neutro (branco, para as fotomicrografias, e preto, 

para as eletromicrografias), de forma a ressaltar detalhes morfológicos. Posteriormente, foi 

utilizado o programa Image J para introduzir escalas padronizadas para todas as imagens. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA 

 

 A identificação taxonômica dos foraminíferos, as formas fósseis mais abundantes e 

diversas encontradas, foi feita a partir da comparação com descrições e ilustrações disponíveis 

principalmente em trabalhos monográficos sobre a sistemática do grupo, além da comparação 

com espécimes da coleção micropaleontológica do Laboratório de Micropaleontologia do IGc-

USP. 

Para o nível de gênero, foi utilizado principalmente o trabalho de Loeblich & Tappan 

(1987), ainda hoje a principal referência para sistemática do grupo, mas para os foraminíferos 

planctônicos também foram considerados os trabalhos de Kennett & Srinivasan (1983) e 

BouDagher-Fadel (2013). Para o nível de espécie, foram utilizados principalmente os trabalhos 
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de Boltovskoy et al. (1980), Bolli & Saunders et al. (1989), Jones (1994), Kaminski & Gradstein 

(2005), Debenay (2012), Melo e Souza et al. (2013) e Holbourn et al. (2013), para foraminíferos 

bentônicos; e, para foraminíferos planctônicos, Postuma (1971), Kennett & Srinivasan (1983) e 

BouDagher-Fadel (2013). Também foram consultados os catálogos de Ellis & Messina (1940) e 

artigos específicos, principalmente sobre foraminíferos fósseis e atuais da Antártica e de 

continentes e províncias biogeográficas próximas. 

 Os fósseis de outros grupos (i.e., radiolários, poríferos, briozoários, moluscos e 

equinodermos) foram identificados até o menor nível taxonômico possível. Radiolários foram 

identificados com base em Riedel (1971), Petrushevskaya & Kozlova (1979), Lazarus et al. 

(2005) e Renaudie (2012). Escleritos de poríferos foram identificadas com base em Rigby 

(1987), Hooper & Soest (2002a) e Uriz (2002; 2006). Briozoários e moluscos, fragmentados e 

mal preservados, foram identificados com base em livros-texto de invertebrados fósseis e atuais 

(e.g., Boardman et al., 1987; Brusca & Brusca, 2007; Ruppert et al., 2005). 

 Os espécimes se encontram depositados na coleção GP/5E (Micropaleontologia) do 

Laboratório de Paleontologia Sistemática do IGc-USP, em microslides com a numeração de 

4307 a 4365 (Anexo A). 
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3.1. BACIA JAMES ROSS 

  

 Nesta tese, a denominação Bacia James Ross é utilizada na concepção de Del Valle et al. 

(1992), segundo a qual a bacia está delimitada, longitudinalmente, pela costa leste da Península 

Antártica e pelo meridiano 55ºW, e, latitudinalmente, pelo paralelo 65ºS alinhado com a Península 

Jason (à sudoeste) e pela Ilha Joinville (à nordeste) (Figura 5). A Península Jason – onde todos os 

afloramentos descritos correspondem às rochas vulcânicas mesozoicas do Grupo Vulcânico 

Península Antártica – representa um alto estrutural que passou a dividir, a partir da Era Mesozoica, 

uma grande bacia oceânica em duas sub-bacias: a Bacia James Ross, à nordeste, e a Bacia Larsen, 

à sudoeste (Del Valle et al., 1992). 

A Bacia James Ross foi assim batizada por Elliot (1988), tendo em vista que os principais 

afloramentos ocorrem na Ilha James Ross. A bacia é do tipo de retroarco (back arc), tendo sido 

gerada através da subducção da litosfera do Proto-Pacífico sob a Península Antártica, a oeste, 

durante a Era Mesozoica (Pirrie et al., 1997a). Seus primeiros depocentros se formaram durante o 

Neojurássico, sobre um embasamento ignimbrítico do Mesojurássico, e a bacia continuou a ser 

preenchida até o Pleistoceno (Svojtka et al., 2009; Hathway, 2000). A espessura total dos depósitos 

no depocentro da bacia, que fica na própria Ilha James Ross, é estimada entre 7,5 e 8 km (Svojtka 

et al., 2009). Após um início em contexto de rifteamento continental, durante o Mesozoico, a bacia 

se estabeleceu em um contexto de plataforma continental típica durante o Paleogeno (Hathway, 

2000; Marenssi, 2006). 

Os depósitos podem ser divididos, da base para o topo, nas seguintes unidades (Figura 6): 

(1) Formação Nordenskiold, depositada no Neojurássico (Tithoniano); (2) Grupo Gustav, 

depositado entre o Eocretáceo (Aptiano) e o Neoeocretáceo (Santoniano); (3) Grupo Marambio, 

depositado entre o Neocretáceo (Santoniano ou Campaniano) e o Paleoceno; (4) Grupo Ilha 

Seymour, que contém a Formação La Meseta, depositado entre o Paleoceno e o Eoceno; (5) Grupo 

Vulcânico Ilha James Ross, sendo sua base a Formação Hobbs Glacier, depositado durante o 

Mioceno;  (6.1) Formação Weddell Sea, com limite de idade mais antiga no Plioceno Tardio; e 

(6.2) Formação Ilha Cockburn, datada do Plioceno Tardio. Todas as unidades citadas acima 

apresentam contato erosivo entre si (Pirrie et al., 1992; Pirrie et al., 1997b; Riding et al. 1998; 

Hathway & Riding, 2001; Gazdzicki et al., 2004; Stilwell, 2002). Por fim, os depósitos emersos 

mais recentes da bacia consistem nos diamictitos pleistocênicos encontrados em diferentes 
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localidades da Ilha Vega (cf. Smellie et al., 2006; Hambrey & Smellie, 2006), os quais ainda não 

foram formalmente descritos. 

De modo geral, a sucessão mesozoica-cenozoica da Bacia James Ross demonstra uma 

tendência regressiva. Os depósitos primariamente lamosos e ricos em matéria orgânica da 

Formação Nordenskiold indicam deposição em uma bacia barrada (silled basin), profunda e 

anóxica. O Grupo Gustav, que a sobrepõe, também indica a deposição em ambientes marinhos 

profundos, mas possui sistemas de leques cascalhosos intercalados com sistemas de talude 

lamosos, finalizando com depósitos siliciclásticos de plataforma marinha. Continuando com a 

tendência ao raseamento, o Grupo Marambio apresenta depósitos siliciclásticos de plataforma 

marinha rasa, depositados abaixo do nível de base de tempestade, culminando em sistemas 

deltaicos. O Grupo Ilha Seymour, por sua vez, também apresenta depósitos típicos de sistemas 

deltaicos, com sedimentos siliciclásticos arenosos e com forte influência de marés em sua porção 

superior (Pirrie et al., 1992). Já a Formação Hobbs Glacier e a porção superior do Grupo Vulcânico 

Ilha Seymour, na qual ela se insere, representam sistemas marinhos raso influenciados, principal 

e respectivamente, por mantos de gelo continentais e vulcanismo (Pirrie et al., 1997b). Por fim, a 

Formação Ilha Cockburn também representa sistemas marinhos rasos (Hathway, 2000; Stilwell, 

2002), enquanto a Formação Weddell Sea representaria sistemas glaciais terrestres (morainas), 

segundo Gazdzicki et al. (2004), ou glaciomarinhos, conforme proposto por Malagnino et al. 

(1981). De fato, ainda que possa representar ambientes terrestres de modo geral, os próprios 

briozoários incrustados em clastos, descritos por Gazdzicki et al. (2004), indicam a influência 

marinha ao menos em algum momento na deposição da Formação Weddell Sea. 

 Embora os depósitos mesozoicos-cenozoicos da bacia aflorem principalmente na Ilha 

James Ross, há afloramentos consideráveis em outras ilhas vizinhas, especialmente nas ilhas Vega, 

Eagle, Snow Hill, Seymour e Cockburn (Figura 7). As unidades mesozoicas e paleocênicas, 

representadas principalmente pelos grupos Gustav e Marambio, compõem boa parte do volume 

total da bacia e afloram em quase todas as ilhas citadas (Glasser et al., 2014). Por outro lado, as 

sucessões sedimentares eocênicas e neogênicas afloram quase exclusivamente nas ilhas Cockburn 

e Seymour. 

A Formação La Meseta, que constituí o topo do Grupo Ilha Seymour, aflora na Ilha 

Seymour e, secundariamente, na Ilha Cockburn (Elliot & Trautman, 1982; Stilwell, 2002). A 

Formação Hobbs Glacier, por sua vez, aflora principalmente na Ilha Seymour, embora seja 
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encontrada, de forma bem menos espessa, também no sul da Ilha James Ross (Pirrie et al., 1997b; 

Marenssi et al., 2010). A Formação Ilha Cockburn está confinada à ilha de mesmo nome. Por fim, 

a Formação Weddell Sea é conhecida apenas na Ilha Seymour (Gazdizick et al., 2004). Esta 

raridade dos depósitos eocênicos e pós-eocênicos para além dos limites das ilhas Seymour e 

Cockburn se deve ao fato das unidades terem se depositado em meio a um vale, bem definido por 

falhas em toda a porção nordeste da Ilha Seymour, que se desenvolvera durante o Paleogeno Inicial 

(Elliot et al., 1975; Pirrie et al., 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 3. CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

 

 

 

Figura 5. Península Antártica e suas duas grandes bacias sedimentares, Bacias James Ross e Bacia  

Larsen. O limite entre as duas se alinha com a Península Jason, que representa um alto estrutural. 

(Redesenhado a partir de Del Valle et al. [1992].) 
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Figura 6. Diagrama cronoestratigráfico da Bacia James Ross. (Confeccionado a partir das informações de 

Smellie et al. [2006] e Hombrey & Smellie [2006].) 
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Figura 7. Distribuição dos depósitos sedimentares e ígneos em parte Península Antártica e no Arquipélago 

James Ross. (Modificado de Davies [2014].) 
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3.2. FORMAÇÃO LA MESETA 

 

 O reconhecimento estratigráfico inicial da Ilha Seymour e de seus depósitos cenozoicos foi 

feito por Anderson (1906), que utilizou invertebrados fósseis encontrados em arenitos e siltitos – 

que posteriormente seriam batizados de Formação La Meseta – para definir uma idade terciária 

para o que ele nomeou de “Série Ilha Seymour”. Muito posteriormente, Trautman (1976) designou 

a Formação Cross Valley, de idade paleocênica, e Elliot & Trautman (1977) designaram a 

Formação La Meseta, de idade eocênica. Elliot & Trautman (1977) conservaram a designação de 

Anderson (1906) na proposição do Grupo Ilha Seymour, que representaria o registro do Terciário 

na ilha. Cabe ressaltar que, embora tenha sido nomeada por Elliot & Trautman (1977), a descrição 

formal da Formação La Meseta foi feita por Elliot & Trautman (1982). 

A Formação La Meseta aflora na porção nordeste da Ilha Seymour, que equivale a pouco 

menos da metade de todo o terreno da ilha, e em praticamente toda a pequena vizinha Ilha 

Cockburn (Stilwell, 2002), localizada há aproximadamente oito quilômetros ao norte da baía 

López de Bertodano. Assim como na Formação Cross Valley, os sedimentos que compõe a 

Formação La Meseta se depositaram em um vale banhado por águas marinhas, o qual se 

desenvolveu como consequência de inúmeras falhas, duas delas delimitando a ocorrência do Grupo 

Ilha Seymour na ilha homônima (Elliot et al., 1975; Pirrie et al., 1992). 

O contato basal, que é discordante, se dá tanto com a Formação Cross Valey quanto com 

o Grupo Marambio (formações Sobral, com idade paleocênica, ou López de Bertodano, com idade 

cretácica-paleocênica). Quanto às unidades superiores, na Ilha Seymour a Formação La Meseta é 

sobreposta pela Formação Hobbs Glacier, de idade miocênica, ou pela Formação Weddell Sea, de 

idade plio-pleistocênica, enquanto que na Ilha Cockburn ela é sobreposta pelos depósitos 

miocênicos da formação Ilha Cockburn. 

 A espessura da Formação La Meseta é estimada em 720 metros (Marensi et al., 2002), 

embora Uchman & Gazdzicki (2006) citem espessura total de cerca de 800 metros. Há duas 

propostas principais de subdivisões do depósito. A primeira é a de Elliot & Trauman (1982), 

desenvolvida a partir do estudo de um espesso afloramento e de afloramentos mais delgados na 

porção sudoeste da formação. Estes autores reconheceram a unidade como um complexo deltaico 

e a dividiram informalmente em três membros: Unidade I, correspondente à sua porção basal, 

composta por arenitos finos e siltitos arenosos pouco consolidados, que teriam se depositado em 
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um prodelta; Unidade II, correspondente à sua porção mediana, composta por arenitos e 

conglomerados de conchas,  interpretados como tendo sido depositados em um ambiente proximal 

altamente energético, como uma frente deltaica; e Unidade III, correspondente ao topo da 

formação, caracterizada por arenitos finos, argilitos e cascalhos arenosos, interpretados como 

depósitos de uma plataforma deltaica. 

A segunda proposta de divisão é aquela de Sadler (1988), que descreveu perfis tanto ao 

sudoeste quanto ao nordeste da formação, reconhecendo pela primeira vez sua base arenosa e 

conchífera e a natureza lenticular dos depósitos. O autor reconheceu sete unidades, denominadas, 

da base para o topo, de Telm1 a 7, que podem ser parcialmente relacionadas as unidades I, II e III 

de Elliot & Trauman (1982) (Figura 8). De qualquer forma, as unidades de Sadler (1988) não 

consistem em um empilhamento simples: Telm 4, por exemplo, parece constituir uma transição 

diacrônica entre duas unidades que são, ao menos parcialmente, temporalmente correlatas, como 

indica suas fácies de arenitos com conchas. As principais características e critérios diagnósticos 

identificados por Sadler (1988) para cada unidade serão expostas a seguir. 

A unidade Telm 1 consiste primariamente de arenitos e é caracterizada pela abundância de 

grandes conchas de bivalves dos gêneros Ostrea e Pecten, além de fragmentos de conchas 

indeterminadas. Embora bivalves sejam encontrados em diversos outros níveis da formação, a 

composição taxonômica e abundância das assembleias em Telm 1 não podem ser comparadas com 

nenhuma outra unidade. Todavia, cabe ressaltar que esta base arenosa e de shell beds de Ostrea e 

Pecten é encontrada apenas em alguns afloramentos nas extremidades sudoeste e nordeste da 

formação, não constituindo a base típica da formação na maior parte da ilha. 

A unidade Telm 2, por sua vez, representa a maior parte da porção basal da Formação La 

Meseta, sendo a unidade que geralmente sobrepõe a Formação Cross Valley ou outras unidades 

cretácicas-paleocênicas do Grupo Marambio. Telm 2 é caracterizada por folhelhos e arenitos 

pouco fossilíferos, que se tornam mais grossos em direção ao topo. Há também raros horizontes 

de siltitos calcíticos, com abundantes fósseis de moluscos, equinodermos e folhas, que atestam 

condições ambientais distintas das outras litologias mais comuns. Ocasionalmente, pequenos 

fragmentos de lenhos também são encontrados nos folhelhos e em concreções. Bioturbações 

verticais são comuns, mas não ao ponto de obliterarem estruturas sedimentares primárias. 

Telm 3 é exclusiva da porção nordeste da formação, sendo caracterizada por siltitos e 

arenitos com estratificações cruzadas e abundância de shell beds e lentes de conchas dominadas 
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por bivalves veneroides e, em menor grau, do gênero Cuccullaea. A transição de Telm 2 para Telm 

3 é marcada por arenitos roxos e verdes e por concreções do tipo cannon-ball. Outro aspecto 

característico da unidade são lentes de arenitos com estratificações cruzadas entre 1 e 50 metros 

de espessura, representando o preenchimento de canais, com fragmentos de lenhos fósseis, 

gastrópodes e Cucullaea desarticulados. 

A unidade Telm 4 representa um estrato de shell beds de Cucullaea, com aproximadamente 

3 metros de espessura, no qual também são encontrados abundantes restos de vertebrados, sendo 

os mais comuns os dentes de peixes cartilaginosos. À sudoeste, a unidade sobrepõe os arenitos 

siltíticos de Telm 2, enquanto Telm 4 sobrepõe o shell bed dos bivalves verenoideos de Telm 3 ao 

norte. Embora similar aos arenitos com conchas de Telm 3, Telm 4 pode ser diferenciada por 

possuir um arenito conglomerático, além da menor espessura do depósito. De qualquer forma, 

embora pouco espessa, Telm 4 possui diferenças faciológicas em sua base e topo; enquanto a base 

apresenta estratificações cruzadas, o topo apresenta estratificações plano-paralelas. 

Telm 5 é caracterizada principalmente pela alternância rítmica de arenitos verde-

acinzentados, presumivelmente ricos em glauconita, com estratificações cruzadas e siltitos roxos 

com estratificações paralelas pouco evidentes, além de ocasionais estratos tabulares e lentes de 

shell beds dominados por Cucullaea. Concreções tabulares também são comuns 

A unidade Telm 6 é virtualmente idêntica, em suas fácies, à Telm3, e na porção nordeste é 

sobreposta por lentes de arenitos siltíticos amarronzados, com dimensões relativamente pequenas. 

Nesta porção, o contato torna impossível diferenciar Telm 6 de Telm7, unidade imediatamente 

superior. 

Por fim, Telm 7 é caracterizada por arenitos seixosos bem litificados por cimentação 

calcítica de natureza nodular e pela grande concentração de conchas, embora estas tendam a ser 

mais esparsas que aquelas que formam os shell beds das unidades inferiores. Também há 

ocorrências de bioturbações verticais de pequeno porte. A maior parte das assembleias fósseis são 

dominadas por bivalves verenoides do gênero Modiolus, embora os estratos superiores passem a 

ter assembleias dominadas por bivalves dos gêneros Hiatella e Cucullaea. Esta unidade é a que 

apresenta maior influência continental, tendo em vista a grande quantidade de arenitos 

conglomeráticos e seixos. 

Devido à ausência de cinzas ou rochas vulcânicas passíveis de datação radiométrica, a 

idade eocênica da formação é inferida com base na correlação de assembleias fósseis com aquelas 
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de outros continentes. Welston & Zinsmeister (1980), correlacionam tubarões encontrados na 

formação com outras unidades sabidamente eocênicas da Nova Zelândia. Gazdzicki & Majewski 

(2012), por sua vez, correlacionam a única assembleia de foraminíferos conhecida na formação 

com assembleias eocênicas do sul da América do Sul e também da Nova Zelândia. Ocorrem ainda 

diversas assembleias de moluscos bivalves e gastrópodes, que também sugerem que a deposição 

da formação se deu durante o Eoceno (Zinsmeister, 1984; Stilwell & Zinsmeister, 1992). Uma 

breve revisão sobre a idade da formação pode ser encontrada em Marenssi (2006). 

O registro fossilífero da Formação La Meseta é extremamente abundante e diverso. Os 

moluscos são os mais comuns, com abundantes bivalves e gastrópodes (cf. Stilwell & Zinsmeister 

[1992] para uma visão geral), além de poliplacóforos (Cabrera & Olivero, 2011). Alguns dos 

táxons de bivalves mais abundantes já foram citados no reconhecimento das fácies de Sadler 

(1988). Outro importante grupo é aquele das coníferas, representado por abundantes lenhos 

carbonizados, além de esporos, indicando que a região apresentava um clima temperado durante o 

Eoceno (Torres, 1994). Outras ocorrências importantes incluem foraminíferos (Gazdzicki & 

Majewski, 2012), crustáceos decápodes (Feldman & Gazdzicki, 1997), braquiópodes (Bitner, 

1996), equinoides (Cabrera & Olivero, 2011), peixes cartilaginosos e ósseos (e.g., Long, 1992), 

tartarugas marinhas (Fuente et al., 1995), mamíferos ungulados (e.g., Gelfo et al., 2015) e aves, 

incluindo ratitas (Tambussi et al., 1994) e grandes pinguins (Jadwiszczak, 2006), entre outros. 
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Figura 8. Principais seções da Formação La Meseta na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Notar 

correlações entre as unidades, divididas nas 7 unidades de Sadler (1988), em números arábicos) e nas 3 

unidades de Elliot & Trautman (1982), em números romanos. Legenda: C = Bivalves Cucullaea (bivalve). 

H = Bivalves Hiatella (bivalve).  M = Bivalves Modiolus. V = Bivalves veneroides. (Modificado de 

Sadler [1988].) 
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3.3. FORMAÇÃO HOBBS GLACIER 

 

 A Formação Hobbs Glacier é a unidade basal do Grupo Vulcânico Ilha James Ross, e 

representa o principal depósito sedimentar do grupo. A contemporaneidade ou 

penecontemporaneidade da deposição da formação com o vulcanismo responsável pela deposição 

de outros estratos do grupo é atestada pelo fato de grande parte dos clastos vulcânicos que compõe 

seus diamictitos possuírem a mesma idade e serem petrograficamente idênticos aqueles de outras 

unidades do Grupo Vulcânico Ilha James Ross (Pirrie et al., 1997a). 

A Formação Hobbs Glacier foi formalmente descrita por Pirrie et al. (1997b), a partir do 

mapeamento dos “conglomerados tufosos” descritos por Nelson (1975) para os afloramentos da 

costa sul da Ilha James Ross. Nesta área, os depósitos atingem 4,3 metros de espessura, com uma 

porção inferior composta por diamictitos maciços ou laminados e por uma porção superior 

composta por tufos vulcânicos arenosos grossos ou finos (Figura 9). Estratificações cruzadas são 

relativamente comuns nos tufos, indicando uma paleocorrente com sentindo predominante e 

persistente em direção à nordeste e à leste durante toda a deposição. 

 Marenssi et al. (2010) reconheceu a Formação Hobbs Glacier também na Ilha Seymour, 

onde a unidade tem espessura total de aproximadamente 15 metros, sendo que em outro perfil 

levantado pelos autores ela apresenta pouco mais de 7 metros de espessura (Figura 10), o que 

sugere que a unidade possui uma geometria lenticular. As fácies definidas por Pirrie et al (1997b) 

para os afloramentos da Formação Hobbs Glacier no sul da Ilha James Ross encontram 

equivalentes virtualmente idênticos na Ilha Seymour, sendo a porção inferior, com fácies de 

diamictitos, sempre mais espessa que a porção superior, caracterizada por fácies de arenitos 

tufosos. As fácies serão descritas a seguir, de acordo com suas definições por Pirrie et al. (1997b). 

 Os diamictitos da porção inferior da formação possuem duas fácies distintas. A primeira, 

denominada Fácies 1, é maciça, descrita como um diamictito argiloso com clastos mal 

selecionados, com a média de clastos com tamanhos superiores a 2 mm, sendo comuns os seixos 

e raros os clastos com aproximadamente 2 metros. A segunda, denominada Fácies 2, consiste de 

diamictitos laminados e intercalados com arenitos com estratificações cruzadas. 

 A porção superior da formação é composta por arenitos e siltitos tufosos, com quatro fáceis 

distintas, descritas a seguir na ordem de empilhamento: (1) Fácies 3, correspondendo às 

intercalações de arenitos finos e siltitos tufosos, com arenitos com estratificações cruzadas e siltitos 
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maciços; (2) Fácies 4, composta por arenitos tufosos finos com marcas onduladas assimétricas, 

com predominância de fluxos para nordeste e leste; (3) Fácies 5, caracterizada por arenitos grossos 

tufosos mal selecionados, com laminação paralela  ou marcas onduladas pouco definidas; e (4) 

Fácies 6, composta por arenitos finos e médios tufosos, com clastos com granulometria entre areia 

muito grossa e seixo. 

 Cabe ressaltar a presença de pavimentos de matacões estriados, formados principalmente 

por calcários da Formação La Meseta, em estrato da porção inferior da formação (cf. Rocha 

Campos et al., 2017). O estrato representaria um depósito residual, gerado pelo joeiramento 

promovido por correntes aquáticas, e sua superfície teria sido estriada pelo atrito com plataformas 

de gelo flutuante, indicando assim um contexto deposicional bastante raso. 

A idade da unidade foi aferida bioestratigráfica e isotopicamente. A ocorrência de cistos 

de dinoflagelados e, principalmente, do briozoário Microporella (que evoluiu durante o Mioceno 

Inicial), sugerem deposição durante o Mioceno (Pirrie et al., 1997b). Por sua vez, os dados 

isotópicos obtidos a partir das carapaças de cracas indicam idade de 9,9±0,97 Ma, refinando a idade 

de ao menos parte da formação para o andar Tortoniano do Mioceno Superior (Dingle & Lavelle, 

1998). Assim, a idade miocênica é indicada por duas linhas de evidência independentes. 

 Quanto ao conteúdo fossilífero, os macrofósseis mais comuns consistem de dispersos 

fragmentos de conchas de bivalves não identificados e de verenoides do gênero Thyasira, além de 

briozoários (Pirrie et al., 1997b), que são relativamente comuns (Marenssi et al., 2010). Concheyro 

et al. (2007) relatam também ocorrências de poliquetos serpulídeos e braquiópodes terebratulídeos. 

Dessa forma, tanto os lofoforados briozoários e braquiópodes quanto os poliquetos atestam o 

contexto marinho da formação. 

 Os únicos microfósseis conhecidos para a unidade são formas com paredes orgânicas 

relatadas por Pirrie et al. (1997b). Essas assembleias de palinomorfos são relativamente 

abundantes, compostas por esporos e grãos de pólen de plantas terrestres e por cistos de 

dinoflagelados. Todavia, a maior parte deles consiste em espécimes retrabalhados dos depósitos 

cretácicos subjacentes, enquanto os palinomorfos contemporâneos à deposição da formação são 

raros, representados principalmente por cistos de dinoflagelados. A distinção entre eles pode ser 

feita não apenas pela identificação de alguns como espécies exclusivas de depósitos mesozoicos, 

mas também pelo grau de maturidade termal da matéria orgânica, que se apresenta mais escura e 
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quimicamente matura nos espécimes mais antigos, enquanto restos mais recentes e quimicamente 

imaturos tendem a apresentar cores amareladas. 

Ivany et al. (2006) relataram um diamictito pretensamente datado da transição Eoceno-

Oligoceno ou do Oligoceno Inicial, sotoposto pela Formação La Meseta e sobreposto pela 

Formação Weddell Sea, na Ilha Seymour. Todavia, a presença do diamictito, com a litologia e 

contexto estratigráfico descritos por Ivany et al. (2006), não foi confirmada por estudos posteriores 

(e.g., Marenssi et al., 2009). Além disso, Concheyro et al. (2007) sugerem que os dinoflagelados 

utilizados como evidência de idade oligocênica por Ivany et al. (2006) foram na verdade exumados 

da Formação La Meseta, e redepositados com os sedimentos que viriam a ser atribuídos à 

Formação Hobbs Glacier por Marenssi et al. (2010); e, de fato, a predominância de dinoflagelados 

retrabalhados de depósitos mais antigos poderia ser considerada uma características típica da 

formação, tendo em vista que isso foi relatado por Pirrie et al. (1997b) ao descrever formalmente 

a unidade. O perfil de Ivany et al. (2006) é ainda similar aquele de Gazdzicki et al. (2004) e aquele 

de Rocha Campos et al. (2017), que corresponde ao perfil Sey-03 desta tese, ambos localizados 

dentro das mesmas coordenadas indicadas por Ivany et al. (2006); sugerindo, portanto, que as 

diferenças observadas ao se comparar os perfis (i.e., litologia, espessura dos estratos e conteúdo 

fossilífero) sejam de natureza subjetiva ou decorrentes de pequenas variações laterais dos 

depósitos. 
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Figura 9. Formação Hobbs Glacier na Ilha James Ross. Notar a predominância de diamictitos sob os tufos. 

(Modificado de Pirrie et al. [1997b].) 
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Figura 10. Formação Hobbs Glacier na Ilha Seymour. Consideravelmente mais espessa que na Ilha James 

Ross, a unidade também possui pacotes de diamictitos mais espessos na base e pacotes de tufos vulcânicos 

mais delgados no topo. (Modificado de Marenssi et al. [2010].) 
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3.4. FORMAÇÃO WEDDELL SEA 

 

 A Formação Weddell Sea, a última unidade geológica a ser definida para a Bacia James 

Ross, foi formalmente descrita por Gazdzicki et al. (2004), embora breves menções e descrições 

dos depósitos aparecessem na literatura no início da década de 1980 (e.g., Malagnino et al. 1981). 

Mesmo antes disso, porém, os depósitos foram negligenciados porque a maior parte dos 

pesquisadores os interpretaram como tilitos subrecentes depositados quando da retração dos 

mantos de gelo ao final da Glaciação Wisconsiniana, há aproximadamente 11 mil anos 

(Zinsmeister & DeVries, 1982).  

Zinsmeister & DeVries (1982) foram uns dos primeiros a estudar os depósitos, designando-

os informalmente de Formação Weddell. Estes autores descreveram os depósitos como siltitos 

arenosos pouco consolidados e com grande quantidade de clastos caídos, os quais interpretaram 

como diamictitos de origem glacio-marinha, e foram os primeiros a indicar que os blocos areníticos 

erráticos eram provenientes do topo da Formação La Meseta. 

 A Formação Weddell Sea aflora unicamente no topo noroeste da Ilha Seymour, em uma 

faixa com aproximadamente 3 km de extensão por, em média, menos de 1 km de largura, 

representando provavelmente um depósito relictual, tendo em vista que tanto a área superficial 

quanto a espessura continuam sendo reduzidas por processos erosivos atuais. Sua seção tipo possui 

cerca de 4 metros de espessura, sendo sotoposta pela unidade Telm 7 da Formação La Meseta e 

sobreposta por uma camada quase exclusivamente composta de clastos (Figura 11), que foram 

concentrados pelo joeiramento (winnowing) promovido tanto pelo degelo associado à Glaciação 

Wisconsiniana quanto pelo vento, que carregaram a matriz de sedimentos finos. 

 Segundo Gazdizicki et al. (2004), a matriz dos diamictitos é composta predominantemente 

por sedimentos retrabalhados dos depósitos terciários (i.e., Formação La Meseta) e cretácicos (i.e., 

Formação López de Bertodamo), enquanto os clastos, predominantemente ígneos e metamórficos, 

são provenientes da Península Antárctica. Os autores também relatam a ocorrência de erráticos 

sedimentares, como argilitos conglomeráticos provenientes da Formação Ilha Cockburn; blocos 

da Formação La Meseta, com moluscos bivalves dos gêneros Cucullaea e Eurhomalea; e partes 

de concreções calcárias da Formação López de Bertodano, com moluscos ammonoides e 

poliquetos serpulídeos. 
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 A presença de fragmentos erráticos da Formação Ilha Cockburn, de idade pliocênica, 

define a idade máxima da unidade. Além disso, nestes mesmos erráticos são encontrados 

foraminíferos da espécie Ammoelphidiella antarctica (Gadzicki et al., 2004), táxon aparentemente 

restrito ao Plioceno (Webb, 1988) e já descrito para os depósitos da Formação Ilha Cockburn na 

ilha homônima, onde foi encontrado in situ (Gazdzicki & Webb, 1995). Entretanto, a formação 

pode ser mais recente, tendo em vista que o fóssil-índice é proveniente de rochas já litificadas de 

unidade estratigraficamente inferior. 

 Quanto ao contexto deposicional, Gazdzicki et al. (2004) interpretaram os diamictitos 

como tendo se originado em morainas e, assim, os definiram como tilitos. As principais evidências 

utilizadas para fundamentar essa interpretação foram a densidade e o grande tamanho dos clastos 

e, principalmente, as estrias glaciais encontradas nos arenitos com cimentação nodular na unidade 

Telm 7 da Formação La Meseta, que estão orientadas no sentido NW-SE. 

Gazdzicki et al. (2004), entretanto, também relatam a ocorrência de uma colônia bem 

preservada de briozoários do gênero Escharella, incrustrada em um bloco metamórfico errático. 

A grande maioria dos indivíduos não apresenta marcas de quebra e nenhum apresenta marcas de 

abrasão nas fotomicrografias, o que indicaria que o transporte do bloco errático se deu sem o atrito 

com sedimentos menores ao redor dele. A única alteração tafonômica importante consiste na 

quebra e descolamento de alguns poucos espécimes na base e no topo da colônia, sendo sua antiga 

presença revelada apenas pelo que restou de sua base calcária. Todavia, o transporte de tal material 

em uma moraina implicaria quase certamente na destruição dos fósseis, ou ao menos em uma 

redução drástica na preservação. Portanto, estes briozoários e sua boa preservação indicam que a 

Formação Weddell Sea registrou, ao menos parcialmente, momentos de contexto marinho. De fato, 

estrias glaciais não podem ser atribuídas exclusivamente ao deslocamento de geleiras em contexto 

plenamente continental, uma vez que geleiras podem avançar do continente emerso para áreas 

submersas, como golfos e plataformas, e permanecer em contato com substratos rochosos por 

vários quilômetros (e.g., Troedson & Smellie, 2002). 
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Figura 11. Formação Weddell Sea e seu contato com a Formação Hobbs Glacier na Ilha Seymour, Antártica 

Ocidental.  (Modificado de Gazdzicki et al. [2004].) 
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3.5. ESTRATIGRAFIA DA PORÇÃO NORDESTE DA ILHA SEYMOUR 

 

 A seguir se encontram as descrições das seções e de seus níveis, conforme levantamento 

feito pelo Prof. A. C. Rocha Campos e sua equipe durante os anos de 2011 e 2012, com a 

distribuição dos fósseis que foram encontrados nas amostras durante esta pesquisa de 

doutoramento. 

 

 

SEÇÃO SEY-01 

 

 A seção Sey-01 (Figura 12) contém arenitos pouco consolidados, com estratificações 

cruzadas (Figura 13, A) e grãos predominantemente quartzosos e mal selecionados, que 

corresponderiam à Formação La Meseta. Há um nível com cimentação nodular incipiente (Figura 

13, B) que pode corresponder a uma variação lateral das fácies calcárias nodulares típicas da 

unidade Telm 7 (Sadler, 1988). 

A seção apresenta um único nível, que se revelou importante devido a presença de raros e 

bem preservados espécimes do foraminífero aglutinado Textularia sp. 

 

 

SEÇÃO SEY-03 

 

A seção Sey-03 (Figura 14) contém arenitos da Formação La Meseta em sua base, 

sobrepostos por aproximadamente 2,5 m de diamictitos da Formação Hobbs Glacier, os quais, por 

sua vez, são sobrepostos por aproximadamente 2,5 m de diamictitos da Formação Weddell. Assim 

como a maioria das seções analisadas, os depósitos da Formação Weddell Sea são recobertos por 

uma camada de cascalho com pouco menos de 50 cm de espessura, formada por clastos de 

dimensões centimétricas a decimétricas, representando um depósito residual (lag deposit) gerado 

por antigos e atuais processos de joeiramento (winnowing) (Figura 15). 

A ausência de regularidade na espessura entre os estratos litológicos alternados da 

Formação Weddell Sea indica que não representam ritmitos, uma vez que para isso deveriam 

apresentar alguma regularidade em suas espessuras. 
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Há três níveis com microfósseis. Os primeiros, 07 e 03, contêm foraminíferos bentônicos 

aglutinados e calcários e abundantes escleritos silicosos atribuíveis a poríferos da Classe 

Demospongiae, os quais são comuns em outros níveis desta e de outras seções. O nível 07 contém 

ainda fragmentos de moluscos pelecípodes e equinodermos equinoides, corroborando a 

interpretação de que tais diamictitos pertencem à Formação Hobbs Glacier. O nível 01, que 

representa o topo da Formação Weddell Sea, contém foraminíferos planctônicos da espécie 

Globigerinita uvula, com tamanhos bastante reduzidos mesmo para a espécie, que é considerada 

muito pequena. Para este nível, cabe citar também a ocorrência de um único microesclerito silicoso 

do tipo sterraster, exclusivo de poríferos da Família Geodiidae da Classe Demospongiae. Sendo 

uma estrutura complexa e relativamente delicada, o excelente estado de preservação deste 

microesclerito indica que este sofreu pouco ou nenhum transporte. 

Esta seção provavelmente corresponde aquela estabelecida por Gazdzicki et al. (2004) 

como seção-tipo da Formação Weddell Sea, como sugere a correspondência na localização – 

superficialmente indicada pelos autores – e a similaridade litológica, além da ocorrência de 

fragmentos de moluscos na porção inferior do pacote de diamictitos. 

 

 

SEÇÃO SEY-05 

 

A seção Sey-05 (Figura 16) tem apenas 1,5 m de espessura e apresenta arenitos com clastos 

dispersos em sua porção inferior, típicos da Formação Hobbs Glacier, em contato discordante com 

os siltitos argilíticos com clastos dispersos da Formação Weddell Sea em sua porção superior. 

Pseudomorfos de cunhas de gelo, agora preenchidos por sedimentos arenosos, ocorrem nos 

arenitos da Formação Hobbs Glacier, sem evidências de outras estruturas sedimentares. 

 Fósseis foram encontrados apenas nos níveis 04 e 02. O nível 04 contém apenas escleritos 

de poríferos, que são pouco abundantes, enquanto o nível 02 apresenta foraminíferos planctônicos 

da espécie Globigerina (Globigerina) cf. bulloides, além de um fragmento de foraminífero calcário 

bentônico similar a Lamellodiscorbis sp. 
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SEÇÃO SEY-06 

 

 A seção Sey-06 (Figura 17), com 3,2 m de espessura, apresenta arenitos da Formação La 

Meseta em sua base e siltitos argilíticos com clastos da Formação Hobbs Glacier em sua porção 

superior, sendo separados por uma discordância erosiva. A fácies de siltito com clastos dispersos 

da base da Formação Hobbs Glacier se assemelha aquelas de outras seções analisadas.  

 Os únicos fósseis encontrados foram escleritos de poríferos, que são raros quando 

comparados à sua abundância em níveis siltíticos de outras seções. 

 A presença de glauconita é sugerida pela cor esverdeada dos arenitos da Formação La 

Meseta na área próxima a discordância erosiva com os siltitos da Formação Hobbs Glacier (Figura 

18). Este mineral também foi encontrado, em pequenas quantidades, nos calcários da Formação 

La Meseta (cf. capítulo 5.1. Petrografia dos calcários da Formação La Meseta), sendo diagnósitco 

de ambientes marinhos, principalmente de plataformas continentais com baixa taxa de 

sedimentação. 

 

 

SEÇÃO SEY-07 

 

 A seção Sey-07 (Figura 19) apresenta aproximadamente 4 m de espessura, com arenitos 

com pseudomorfos de cunha de gelo, preenchidos por sedimentos arenosos, correspondendo à 

Formação Hobbs Glacier, sobrepostos por aproximadamente 3,5 m de diamictitos da Formação 

Weddell Sea., predominantemente com matrizes siltíticas. 

 Fósseis foram encontrados apenas no nível 02, na forma de escleritos de poríferos, 

fragmentos de microconchas espiraladas e com torção, típicas de gastrópodes, e placas de 

equinodermos que, embora fragmentadas, ainda preservam feições delicadas (e.g., tubérculos de 

rugosidades). No entanto, os objetos mais comuns neste nível são estruturas calcárias tubulares, 

pouco sinuosas, ocas e com paredes homogêneas e muito finas. A morfologia geral, sinuosidade e 

composição calcária destes objetos indicam que se tratam de moldes de icnofósseis de 

invertebrados vermiformes. Além da importância paleoecológica, para revelar detalhes da 

comunidade local, os icnofósseis têm importância tafonômica e estratigráfica, pois atestam que, 
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após sua formação pré-diagenética ou eodiagenética, os depósitos não foram remobilizados, uma 

vez que isto teria obliterado quaisquer registros dos delicados moldes. 

 

 

SEÇÃO SEY-08 

 

 Esta seção é composta apenas por um pacote de siltito com clastos dispersos e com 

aproximadamente 80 cm de espessura (Figura 20). Não foram encontrados microfósseis, exceto 

por escleritos de poríferos. 

A litologia do pacote se assemelha àquela dos siltitos da Formação Weddell Sea, mas não 

é possível descartar a hipótese de que correspondam a Formação Hobbs Glacier, onde também 

ocorrem siltitos semelhantes, embora menos comuns. 

 

 

SEÇÃO SEY-10 

 

 A seção Sey-10 (Figura 21) é a mais espessa da área de estudo, tendo aproximadamente 

28,6 m de espessura. Junto à seção Sey-13, constitui a mais completa e representativa em termos 

de unidades geológicas e litofácies. 

Há aproximadamente 1 m de arenitos pouco consolidados da Formação La Meseta, com 

uma discordância erosiva separando-o dos siltitos argilíticos da Formação Hobbs Glacier. Estes 

siltitos argilíticos têm aproximadamente 7,5 m de espessura e são sobrepostos por arenitos siltíticos 

típicos da porção superior da unidade, com aproximadamentee 10 m de espessura. A Formação 

Hobbs Glacier é sobreposta por uma intercalação de agilitos e siltitos da Formação Weddell Sea, 

com cerca de 10 m de espessura, os quais são sobrepostos pelo mesmo depósito residual que 

recobre outras seções. 

Assim como na seção Sey-06, a porção superior da Formação Weddell Sea se caracteriza 

pela alternância de estratos com matrizes argilíticas e siltítitcas. No entanto, ao contrário das outras 

seções, os pacotes das duas litologias apresentam espessuras equivalentes ao longo da sucessão, 

totalizando quatro pares de argilito-siltito, sendo os pacotes argiliticos sempre mais espessos que 

os siltítitcos. Neste caso, podem corresponder à ritmitos. 
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 Fósseis foram encontrados em diversos níveis, nos quais escleritos de poríferos são os 

fósseis mais frequentes, sendo encontrados ao longo de todas as fácies da seção, com exceção dos 

arenitos da Formação La Meseta. Radiolários da espécie Larcopyle polyacantha (Campbell & 

Clark, 1944) representam o segundo tipo de fóssil mais comum, ocorrendo na porção superior dos 

arenitos com clastos da Formação Hobbs Glacier e nos argilitos e siltitos da porção superior da 

Formação Weddell Sea. Raros radiolários Cenosphaera sp. foram encontrados na porção superior 

dos arenitos da Formação Hobbs Glacier. Os foraminíferos são minoritários nesta seção, 

representados por formas aglutinanadas indeterminadas.  

 Além dos escleritos de poríferos, também foram encontrados outros fósseis de 

invertebrados na Formação Hobbs Glacier, como ostracodes e placas e espinhos de equinodermos. 

 

 

SEÇÃO SEY-11 

 

A seção Sey-11 (Figura 22) é composta apenas por arenitos com pseudomorfos de cunha 

de gelo (Figura 23), agora preenchidos por sedimento arenoso, da Formação Hobbs Glacier, e por 

siltitos areníticos com clastos típicos da Formação Weddell Sea. Os únicos microfósseis 

encontrados foram escleritos de poríferos, que variam de raros a comuns nos estratos. 

 

 

SEÇÃO SEY-12 

 

 A seção Sey-12 (Figura 24) possui cerca de 7,2 m de espessura total, apresentando, em sua 

base, aproximadamente 1 m de arenitos pouco consolidados da Formação La Meseta. Estes 

arenitos têm contato brusco irregular com os siltitos com clastos dispersos da Formação Hobbs 

Glacier, que têm aproximadamente 6,2 m de espessura. O topo da seção é recoberto pelo mesmo 

cascalho encontrado e descrito em outras seções. 

 Fósseis foram encontrados em todos os níveis, com fragmentos de bivalves nos arenitos da 

Formação La Meseta e escleritos de poríferos em todos os níveis da Formação Hobbs Glacier. 

Nesta última, ocorrem também radiolários L. polyacantha e fragmentos de equinodermos, além de 

megaescleritos de poríferos da Classe Hexactinellida. Estes escleritos são caracteristicamente 
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triaxônicos e exibem seis prolongamentos radiais delicados, sendo que cada esclerito encontrado 

apresenta apenas um ou dois prolongamentos consideravelmente fraturados, o que indica que 

sofreram pouco ou nenhum transporte. 

 

 

SEÇÃO SEY-13 

 

Esta seção possui cerca de 18,3 m de espessura, sendo a segunda maior seção estudada 

(Figura 25). Sua base, com cerca de 0,5 m de espessura, consiste nos arenitos pouco consolidados 

da Formação La Meseta. Ele é sobreposto por uma sucessão de siltitos argilíticos, típicos da porção 

inferior da Formação Hobbs Glacier, com cerca de 4,2 m de espessura e que transiciona para 

arenitos com clastos dispersos, típicos da porção superior da unidade, com aproximadamente 8,7 

m de espessura. O contato entre os arenitos da Formação La Meseta e os siltitos da Formação 

Hobbs Glaciar se dá através de uma discordância erosiva.  

O topo arenoso da Formação Hobbs Glacier tem contato erosivo com siltitos argilíticos da   

Formação Weddell Sea. A sucessão rochosa desta unidade tem cerca de 5 m de espessura, com um 

pacote inferior de siltito argilítico com clastos dispersos com pouco mais de 4 metros de espessura 

e um pacote superior de arenito siltítico com clastos dispersos de aproximadamente 70 cm de 

espessura.  

São característicos dessa seção e das próximas duas seções o contato erosivo entre o topo 

arenoso da Formação Hobbs Glacier e a base siltosa da Formação Weddell Sea e a ocorrência de 

apenas um par de estratos de siltito espesso e estrato de arenito mais delgado.  

Fósseis são raros nesta seção. Foraminíferos aglutinados mal preservados e escleritos de 

poríferos ocorrem na porção inferior do pacote de arenitos com clastos da Formação Hobbs 

Glacier, enquanto foraminíferos aglutinados e calcários e fragmentos de metazoários ocorrem em 

alguns níveis do pacote de siltitos da Formação Weddell Sea. 
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SEÇÃO SEY-14 

 

Esta seção possui cerca de 8,5 m de espessura e, embora seja menos espessa, possui a 

mesma estrutura da seção Sey-13 (Figura 26). Sua base apresenta os arenitos pouco consolidados 

da Formação La Meseta, em um pacote com cerca de 0,5 m de espessura. Estes arenitos apresentam 

um contato plano brusco com os siltitos superiores da Formação Hobbs Glacier através de uma 

discordância erosiva. 

A Formação Hobbs Glacier apresenta um pacote inferior de siltitos argilíticos com clastos 

dispersos, com aproximadamente 3,5 m de espessura, que transiciona para um pacote superior de 

arenitos siltíticos com clastos dispersos, também com cerca de 3,5 m de espessura. 

Os arenitos da Formação Hobbs Glacier apresentam contato plano brusco com os siltitos 

argilíticos com clastos dispersos da Formação Weddell Sea, que tem aproximadamente 1 m de 

espessura e é sobreposto pelo mesmo cascalho observado na maioria das outras seções. 

Os fósseis mais comuns da seção são foraminíferos aglutinados, que ocorrem na porção 

superior da Formação Hobbs Glacier, principalmente nos níveis Sey-14-07, Sey-14-05 e Sey-14-

03. Todavia, foraminíferos bentônicos calcários ocorrem associados aos aglutinados no nível 05, 

onde, embora menores, são tão abundantes quanto os aglutinados. 

Fósseis são raros nos outros níveis da seção. Raros e mal preservados foraminíferos 

aglutinados foram encontrados nos siltitos da base da Formação Hobbs Glacier. Por outro lado, 

escleritos silicosos são relativamente abundantes nos arenitos da Formação La Meseta. 

 

 

SEÇÃO SEY-15 

 

 A seção Sey-15 (Figura 27) possui a mesma estrutura das seções Sey-13 e Sey-14, embora 

seja ainda mais delgada que a seção Sey-14. Os siltitos e arenitos com clastos dispersos 

correspondentes à Formação Hobbs Glacier têm aproximadamente 1,1 e 1,8 m de espessura, 

respectivamente, evidenciando mais uma vez a geometria lenticular das duas fácies da unidade. O 

contato entre estes dois pacotes também é transicional, como nas seções anteriores. 
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 Os depósitos da Formação Hobbs Glacier são sobrepostos por um pacote de siltito com 

clastos dispersos de aproximadamente 80 cm de espessura, que é recoberto pelo material 

cascalhoso típico da área de estudo. 

 A variedade de fósseis na seção é relativamente alta, embora sua frequência seja baixa. 

Espinhos de equinoides são comuns nos arenitos da Formação La Meseta. Já na base dos siltitos 

da Formação Hobbs Glacier são comuns radiolários L. polyacantha e diminutos calcitarcos. Os 

arenitos siltíticos do topo da unidade contêm raros foraminíferos bentônicos, raras diatomáceas 

cêntricas e abundantes escleritos de poríferos. E, por fim, escleritos de poríferos e fragmentos de 

equinodermos são comuns no pacote de siltito da Formação Weddell Sea. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES NA ILHA SEYMOUR 

 

 A distribuição das formações La Meseta, Hobbs Glacier e Weddell Sea na Ilha Seymour, 

como indicada pela análise das seções estudadas, demonstra que as duas últimas ocorrem próximas 

aos depósitos aluviares recentes da porção nordeste da Ilha Seymour (Figura 28). As formações 

Hobbs Glacier e Weddell Sea estão bem expostas nas proximidades com as extremidades nordeste 

e sudoeste dos depósitos aluviares, mas são mais espessas nesta última área. 
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Figura 12. Perfil estratigráfico da seção Sey-01, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Escala lateral indica 

espaçamento de 0,5 m. Número indica nível amostrado. LM = Formação La Meseta. 
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Figura 13. Estruturas sedimentares da Formação La Meseta na seção Sey-03, Ilha Seymour, Antártica 

Ocidental. (A) Estratificações cruzadas em arenito quartzoso. (B) Camada com cimentação calcária nodular 

incipiente. (Fotos: A. C. Rocha Campos.) 
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Figura 14. Perfil estratigráfico da seção Sey-03, Ilha Setmour, Antártica Ocidental. Escala lateral indica 

espaçamentos de 0,5 m. Números indicam níveis amostrados. LM = Formação La Meseta. 
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Figura 15. Visão geral da área da seção Sey-03, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. A camada superficial 

de cascalho pode ser vista na porção superior esquerda da imagem. (Foto: A. C. Rocha Campos.) 
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Figura 16. Perfil estratigráfico da seção Sey-05, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Escala lateral indica 

espaçamentos de 0,5 m. Números indicam níveis amostrados. HG = Formação Hobbs Glacier. WS = 

Formação Weddell Sea. 
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Figura 17. Perfil estratigráfico da seção Sey-06, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Escala lateral indica 

espaçamentos de 0,5 m. Números indicam níveis amostrados. LM = Formação La Meseta. HG = Formação 

Hobbs Glacier.  
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Figura 18. Contato entre os arenitos da Formação La Meseta (inferior) eos siltitos da Formação Hobbs 

Glacier (superior) na seção Sey-06. Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Porções esverdeadas sugerem a 

presença de glauconita. (Foto: A. C. Rocha Campos.) 
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Figura 19. Perfil estratigráfico da seção Sey-07, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Escala lateral indica 

espaçamentos de 0,5 m. Números indicam níveis amostrados. HG = Formação Hobbs Glacier. WS = 

Formação Weddell Sea. 
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Figura 20. Perfil estratigráfico da seção Sey-08, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Escala lateral indica 

espaçamento de 0,5 m. Número indica nível amostrado. WS = Formação Weddell Sea. 
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Figura 21. Perfil estratigráfico da 

seção Sey-10, Ilha Seymour, 

Antártica Ocidental. Escala lateral 

indica espaçamentos de 0,5 m. 

Números indicam níveis amostrados. 

LM = Formação La Meseta. 
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Figura 22. Perfil estratigráfico da seção Sey-11, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Escala lateral indica 

espaçamentos de 0,5 m. Números indicam níveis amostrados. HG = Formação Hobbs Glacier. WS = 

Formação Weddell Sea. 
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Figura 23. Pseudomorfo de cunha de gelo, agora preenchida por sedimentos arenosos, nos arenitos da 

Formação Hobbs Glacier, próximo ao contato com os siltitos areníticos da Formação Weddell Sea 

(superior). Seção Sey-11, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (Foto: A. C. Rocha Campos). 
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Figura 24. Perfil estratigráfico da seção Sey-12, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Escala lateral indica 

espaçamentos de 0,5 m. Números indicam níveis amostrados. LM = Formação La Meseta. 
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Figura 25. Perfil estratigráfico da 

seção Sey-13, Ilha Seymour, 

Antártica Ocidental. Escala lateral 

indica espaçamentos de 0,5 m. 

Números indicam níveis amostrados. 

LM = Formação La Meseta. 
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Figura 26. Perfil estratigráfico da seção Sey-14, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Escala lateral indica 

espaçamentos de 0,5 m. Números indicam níveis amostrados. LM = Formação La Meseta. WS = Formação 

Weddell Sea. 
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Figura 27. Perfil estratigráfico da seção Sey-15, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Escala lateral indica 

espaçamentos de 0,5 m. Números indicam níveis amostrados. LM = Formação La Meseta. WS = Formação 

Weddell Sea. 
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Figura 28. Distribuição dos aflormentos das formações La Meseta, Hobbs Glacier e Weddell Sea na porção 

nordeste da Ilha Seymour, Antártica Ocidental, conforme indicada pelo reconhecimento das unidades nas 

seções analisadas. 
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4.1. SISTEMÁTICA E CLASSIFICAÇÃO 

 

 O Filo Foraminifera reúne os protistas unicelulares caracterizados pela presença 

sinapomórfica de granuloreticulopódes (i.e., pseudópodes modificados, finos, anastomosados e 

granulares, com fluxo bidirecional em relação ao citoplasma) e que tipicamente apresentam 

alternância de gerações sexual e assexual meiótica e uma concha aglutinada (composta por 

partículas sedimentares aglutinadas por polímeros orgânicos ou por cimento calcário) ou secretada 

(calcária ou, raramente, silicosa) (Margulis & Chapman, 2010; Lipps et al., 2011). No organismo 

vivo, a concha é interna, sendo envolvida parcial ou totalmente pelo citoplasma, e por isso recebe 

o nome de testa. 

 Esta tese segue a recomendação de Lipps et al. (2011) de utilizar Foraminifera, latinizado 

a partir do francês Foraminiféres, cunhado por Orbigny (1826)* com hierarquia de ordem, em 

detrimento de Foraminiferida, cunhado por Loeblich & Tappan (1964) a partir do já latinizado 

Foraminiferea – o qual foi cunhado por Eichwald (1830), também para o nível de ordem – em 

observância a uma regra editorial do Treatise on Invertebrate Paleontology (editado por Raymond 

C. Moore) que determinava que seriam reconhecidos apenas táxons já batizados formalmente em 

sua forma latinizada, considerando qualquer nível hierárquico. No entanto, como observado por 

Lipps et al. (2011, p. 310), Foraminiferida é “tecnicamente correto, baseado na completa 

latinização da grafia, mas historicamente errado”, uma vez que não confere à d’Orbigny (1826) 

crédito pela criação e definição do termo e que o International Code of Zoological Nomenclature 

(ICNZ) não define regras para níveis suprafamiliares em nenhuma de suas edições. 

 A história da sistemática dos foraminíferos pode ser dividida, de modo geral, em cinco 

fases (cf. Sen Gupta [1999] para uma proposta um pouco diferente e mais detalhada). A primeira 

se inicia com o reconhecimento destes organismos por d’Orbigny (1826), que cunhou o termo 

Foraminiféres – em alusão aos forâmens encontrados nas conchas desses microrganismos – para 

designar uma nova ordem da Classe Cephalopoda. Esta primeira fase se caracterizou pela 

importância primária conferida à morfologia geral da concha, especialmente ao seu plano de 

crescimento (i.e., à geometria da adição de novas câmaras), tanto para justificar sua inserção no 

grupo dos cefalópodes quanto para subdividir a nova ordem em famílias e gêneros. 

                                                           
* A maioria das espécies descritas por d’Orbigny (1826) não foi apresentada em ilustrações, permanecendo suas 

pranchas inéditas até sua edição e publicação por Vénec-Peyré (2005). 
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 A segunda fase, relativamente curta, se caracterizou pela dicotomia da ordem com base na 

unilocularidade (i.e., presença de uma única câmara, indivisa) e multilocularidade (i.e., presença 

de duas ou mais câmaras) das conchas, com o reconhecimento das subordens Monothalamia e 

Polythalamia, respectivamente (Schultze, 1854). (Como será discutido a seguir, esta subdivisão 

tem sido reconhecida como a mais fundamental dentro do grupo.) A terceira fase, desenvolvida 

logo após, se caracterizou pela divisão dos foraminíferos nas subordens Perforata, que agrupava 

as formas com poros que comunicam a superfície com o interior da testa, e Imperforata, com as 

formas sem poros (Reuss, 1861, em pós-escrito; Carpenter et al, 1862). 

 A quarta fase se caracterizou pela importância que passou a ser dada à composição e à 

ultraestrutura da testa para a sistemática subordinal dos foraminíferos. Esta fase é marcada pela 

publicação dos trabalhos de síntese de Pokorny (1963) e Loeblich & Tappan (1964), este último 

representando dois volumes sobre “Sarcodina, principalmente ‘tecamebas’ e Foraminiferida” do 

monumental Treatise on Invertebrate Paleontology. Após o estabelecimento das bases desta nova 

proposta de classificação, relativamente poucas alterações foram feitas, sendo registradas 

principalmente em Loeblich & Tappan (1987, que representa a segunda edição dos volumes de 

1964; 1989; 1992, onde o táxon Foraminiferida é elevado ao nível de classe), Sen Gupta (1999), 

Mikhalevich (2004) e Kaminski (2004; 2005). Portanto, é principalmente durante esta fase que o 

grupo passou a ter uma sistemática com orientação explicita e conscientemente evolutiva. 

 A quinta e atual fase é marcada pela integração entre os dados puramente morfológicos, de 

composição e ultraestrutura das testas, e os dados moleculares. Embora inaugurada pela publicação 

da proposta supraordinal de Pawloski et al. (2013), as bases moleculares foram estabelecidas por 

diversos estudos anteriores publicados na última década (cf. Pawlowski et al., 2013, para uma 

breve revisão). Essa nova proposta, com adaptações das descrições diagnósticas, encontra-se 

resumida abaixo. 

 

Filo Foraminifera d’Orbigny, 1826 

1. Monotalamídeos 

Grupo parafilético que contém o ancestral do filo e tanto formas uniloculares quanto 

multiloculares. Com os dados atuais, é impossível subdividir este grupo em agrupamentos 

monofiléticos. 

2. Classe Tubothalamea Pawloski et al., 2013 



 
89 4. BIOLOGIA E PALEOBIOLOGIA DE FORAMINÍFEROS 

Diagnose: Testa bi ou multilocular; câmaras tubulares ao menos no estágio juvenil; parede 

aglutinada ou calcária; conteúdo guanina-citosina muito baixo (abaixo de 30%);_gene rRNA SSU 

relativamente curto (comprimento 2289–2866 nt). 

2.1. Ordem Miliolida (Delageand Hérouard, 1975) emend. 

Diagnose: Testa bilocular ou multilocular; câmaras tubulares ou alongadas, algumas com 

estruturas internas complexas adaptadas para abrigar cianobactérias e algas endosimbiônticas; 

parede geralmente imperforada, calcária, com calcita rica em magnésio e com cristais com 

distribuição aleatória refletindo luz em todas as direções, conferindo um aspecto porcelanáceo à 

testa; parede aglutinada ou silicosa em alguns táxons. 

2.2. Ordem Spirillinida (Hohenegger & Piller, 1975) emend. 

Diagnose: Testa bilocular, com próloculo seguido por uma câmara tubular 

secundária_com_abertura terminal; parede calcária, com calcita pobre em magnésio, opticamente 

como um único cristal em Spirillinidae e Patellinidae; parede aglutinada em Ammodiscidae. 

3. Classe Globothalamea Pawloskiet et al., 2013 

Diagnose: Testa multilocular, tipicamente trocoespiralada, mas também podendo  ser uni, bi ou 

triserial; câmaras globulares ou com formato crescente no estágio inicial; parede aglutinada ou 

calcária; conteúdo guanina-citosina em cerca de 40%; gene SSU rRNA com comprimento com 

média de 3500 nt (3000-4000 nt); conserved motive na região variável 41f de SSU rDNA. 

3.1. Ordem Rotaliida (Delage and Hérouard, 1896) emend. 

Diagnose: Parede com calcita pobre em magnésio, radial opticamente, bilamelar, 

perforada;_alguns táxons com sistema de canais internos; provavelmente inclui todos ou quase 

todos os globigerinídeos planctônicos. 

3.2. Ordem Robertinida (Loeblich & Tappan, 1984) 

Diagnose: Parede de aragonita hialina, perforada e opticamente radial; câmaras com particões 

internas em táxons atuais. 

3.3. Ordem “Textulariida” (Delage & Hérouard, 1896) (Possivelmente parafilético) 

Diagnose: Parede aglutinada, com partículas estranhas ligadas a um revestimento orgânico ou 

cimentadas por calcita pobre em magnésio. Termo usado apenas parcialmente no sentido de 

Loeblich & Tappan (1988), incluindo a maior parte dos táxons de Lituolida, Loftusiida e 

Textularida (sensu stricto) de Kaminski (2004) 

3.4. Carterinida (Loeblich & Tappan,1981) 
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Diagnose: Parede formada por espículas com formato de hastes compostas por calcita pobre em 

magnésio, ligadas por um revestimento orgânico; câmaras numerosas, com enrolamento 

trocoespiral. 

4. Ordens incertae sedis 

4.1. Ordem Lagenida (Delage and Hérouard, 1896) 

Diagnose: Testa unilocular ou multilocular; câmaras uniserial, bisserial ou planispiral; parede 

calcária, monolamelar, com calcita pobre em magnésio. Possivelmente corresponde a uma classe 

independente. 

4.2. Ordem Fusulinida (Wedekind, 1937)  

Diagnose: Testa multilocular; parede calcária, microgranular. Possivelmente pode ser 

parcialmente alocada tanto na Classe Tubothalamea quanto na Classe Globothalamea. 

4.1. Ordem Involutinida (Hohenegger and Piller, 1977) 

Diagnose: Testa bilocular, com prolóculo e câmara secundária espiralada; parede aragonítica. 

Possivelmente pertencente à Classe Tubothalamea. 

 

 Por algum motivo, como uma breve consulta a artigos e monografias de um mesmo período 

pode demonstrar, as propostas de classificação dos foraminíferos parecem nunca ter sido ampla e 

homogeneamente utilizadas (com a exceção daquelas de Loeblich & Tappan [1964; 1987]), a 

despeito da existência de excelentes referências que sintetizaram e adaptaram estas propostas para 

os diferentes níveis taxonômicos (e.g., Sen Gupta, 1999; Kaminski, 2004). De qualquer forma, 

embora ainda pouco empregada nos artigos e monografias contemporâneos, a consistente proposta 

de Pawlowski et al. (2013) já é empregada e se encontra adaptada aos níveis taxonômicos inferiores 

nos maiores bancos de dados mundiais, o World Register of Marine Species e o World 

Foraminifera Database.   
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4.2. ECOLOGIA E PALEOECOLOGIA 

 

 Embora a morfologia funcional dos foraminíferos seja ainda pouco estudada, as funções 

básicas de seus granuloreticulopódes e testa são bem conhecidas. Os granuloreticulopódes são 

usados para locomoção, captura de matéria orgânica ou de presas, digestão e eliminação de 

resíduos metabólicos, além de ter papel ativo na construção da concha (aglutinada ou secretada); 

a testa, por sua vez, tem o papel de reduzir o estresse físico e químico e, no caso das formas 

planctônicas, contribuir também para a flutuabilidade do organismo (Culver, 1993; Goldstein, 

1999). 

As testas das formas planctônicas, que são geralmente onívoras e alimentam-se de forma 

oportunista, mostram adaptações relacionadas exclusivamente ao hábito flutuador, apresentando 

formas globosas e, em alguns casos, exibindo processos que potencializam o empuxo. As testas 

das formas bentônicas, por outro lado, apresentam morfologias intrinsicamente relacionadas aos 

seus hábitos de locomoção e alimentação, uma vez que os organismos são epifaunais (i.e., 

forrageiam sobre o substrato) ou infaunais (i.e., forrageiam em meio ao substrato). Assim, de 

acordo com Culver (1993), é possível distinguir quatro morfotipos básicos de foraminíferos 

bentônicos (Figura 29): (1) morfotipo 1, ramificado, com grande área citoplasmática (e.g., 

Notodendroides) para potencializar a absorção da matéria orgânica dissolvida no meio, sendo 

característico de saprófagos; (2) morfotipo 2, linear, com testas uniloculares (e.g. Lagena), 

uniseriais (e.g., Nodosaria), bisseriais (e.g., Textularia) ou trisseriais (e.g., Bulimina), adaptadas 

para facilitar o deslocamento do organismo em meio a sedimentos inconsolidados, caracterizando 

formas infaunais detritívoras ou bacteriófagas; (3) morfotipo 3, trocoide (e.g., Trochammina), 

lenticular (e.g., Lenticulina), achatado e planispiralado (e.g., Ammodiscus), típicos de formas 

epifaunais carnívoras e herbívoras ativas, que se deslocam ativamente à procura de presas; e (4) 

morfotipo 4, parcial ou totalmente séssil, correspondente às formas herbívoras ou carnívoras 

passivas, que se fixam ao substrato e estão particularmente associadas a ambientes ricos em 

nutrientes e ocasionalmente energéticos. 

Esquemas alternativos, mas de modo geral complementares, dividem grupos específicos 

de foraminíferos, como aquele das formas aglutinadas de águas profundas, também de acordo com 

sua locomoção/posição em vida e hábito alimentar (cf. Jones & Charnock, 1985). Para os 

foraminíferos aglutinados, Kaminski & Gradstein (2005) sugerem os seguintes morfogrupos: (1) 
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morfogrupo 1, caracterizado por uma morfologia muito ramificada, abrangendo as formas 

epifaunais que se alimentam de nutrientes em suspensão (e.g., Psammosiphonella e 

Notodendrodes); (2) morfogrupo 2, abrangendo as formas esféricas (e.g., Astrammina),  tubulares 

(e.g., Nothia), bisseriais (e.g., Spiroplectammina), trocoespiraladas (e.g., Ammoanita) epifaunais 

que se alimentam de bactérias e detritos na interface sedimento-água ou logo abaixo dela; (3) 

morfogrupo 3, compreendendo as formas achatadas, sendo elas planiespiraladas (e.g., 

Ammodiscus), trocoespiraladas (e.g., Trochammina) ou estreptoespiraladas (e.g., Glomospira), 

que são epifitais em águas rasas ou epifaunais ativas ou sésseis em águas profundas; e (4) 

morfogrupo 4, que agrupa formas planiespiraladas com periferia arredondada (e.g., 

Reticulophragmium) e formas uniseriais ou multisseriais alongadas (e.g., Reophax e Karrerulina), 

típicas de formas infaunais que são cavadoras ativas, onde se alimentam, presumivelmente, de 

detritos e bactérias, inclusive daquelas que se desenvolvem nos tuneis de animais vermiformes, 

sendo que algumas delas podem ser encontradas até 15 cm de profundidade os sedimentos, abaixo 

da zona redox. As poucas disparidades entre os morfogrupos de Culver (1993) e Kaminski & 

Gradstein (2005), como aquela de considerar formas bisseriais como infaunais (segundo Culver, 

1993) ou epifaunais (segundo Kaminski & Gradstein, 2005), decorre do fato de que algumas 

formas transitam entre o hábito epifaunal e o infaunal raso. 

 Algumas características específicas das testas refletem também o contexto hidrodinâmico 

e o estresse físico imposto pelo ambiente no qual as formas bentônicas vivem. Foraminíferos de 

ambientes rasos e energéticos, por exemplo, possuem testas com paredes espessas e certos reforços 

estruturais, como espessamento de suturas e justaposição de plugues umbilicais, e são geralmente 

biconvexas e globulares (Culver, 1993). Essas características minimizam as chances de as testas 

sofrerem danos, seja pela maior resistência mecânica ou por garantir que as forças de compressão 

incidam sobre a maior área superficial possível. 

 Para os táxons que atingem grandes tamanhos, seu estudo também revela determinados 

padrões de desenvolvimento relacionados à sua ecologia e ao ambiente em que vivem. Nesses 

foraminíferos, o crescimento até grandes tamanhos está associado à demora da maturação 

reprodutiva e ocorre única e exclusivamente em ambientes ecologicamente estáveis, nos quais a 

entrada de nutrientes tende a se manter constante (Culver, 1993), embora estes também sofram 

variações sazonais (e.g., Altenbach et al., 2003). De acordo com a teoria de seleção r/K, eles 

correspondem a estrategistas K, com características mais adaptativas para ambientes estáveis (e.g., 
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grande massa corporal, maior expectativa de vida e baixa taxa reprodutiva) – em oposição aos 

estrategistas r, com traços mais adaptativos para ambientes instáveis (e.g., pequena massa corporal, 

menor expectativa de vida, alta taxa reprodutiva e grande capacidade de dispersão) (cf. Ricklefs 

2010). Isso se aplica, portanto, aos foraminíferos de oceanos profundos em que nutrientes 

decantam lenta e constantemente da superfície, e também aqueles de plataformas carbonáticas, nas 

quais a produção biológica é alta e constante. Assim como no caso dos quatro morfotipos de testas, 

o gigantismo também pode indicar os contextos paleoecológicos e deposicionais de determinadas 

assembleias fósseis, como já demonstrado no caso das assembleias de depósitos do tipo flysch, de 

oceanos profundos, e de plataformas carbonáticas paleozoicas (e.g., fusulinídeos), paleogênicas 

(e.g., nummulitoides) e neogênicas (e.g., alveolinídeos) (cf. Lipps et al., 1979). 

 No sentido oposto, já foi observado que foraminíferos pequenos são predominantes em 

assembleias de ambientes pouco oxigenados ou anóxicos (e.g., Phleger & Soutar, 1973), sendo 

essa condição ambiental típica de oceanos profundos em que a decantação de nutrientes é 

insuficiente e onde a difusão do oxigênio praticamente cessa e ele é trazido basicamente por 

correntes marinhas, mas também é comum em ambientes de plataforma em que há a estagnação e 

a eutrofização das águas (Bernhard & Sen Gupta, 1999). Alguns táxons, aglutinados e calcários, 

parecem estar tipicamente associados a esses ambientes, como algumas espécies de Ammodiscus, 

Bolivina, Reophax e Uvigerina (cf. Bernhard & Sen Gupta, 1999). Em teoria, o tamanho reduzido 

dos organismos reduziria as necessidades de O2 e permitiria sua maior difusão para dentro da 

célula, o que também explicaria a presença de maior quantidade de poros em algumas espécies 

calcárias desses ambientes. No entanto, Moodley (1997) apontou alguns problemas metodológicos 

– especialmente devido a tendência de examinar apenas material com dimensões igual ou menores 

que 38µm2 – e demonstrou a necessidade de maior cautela na interpretação de assembleias 

putativamente anóxicas. Além disso, táxons que são muitas vezes considerados típicos de 

ambientes bem oxigenados também ocorrem em ambientes anóxicos, como certas espécies de 

Globobulimina, Globocassidulina e Psammosphaera (cf. Bernhard & Sen Gupta, 1999). Até o 

momento, os únicos foraminíferos que parecem estar ausentes nas assembleias anóxicas são 

aqueles com morfologia planoconvexa (Bernhard & Sen Gupta, 1999). 

 Portanto, as características discutidas acima, analisadas e interpretadas em conjunto, 

podem auxiliar na elucidação de contextos deposicionais e da paleoecologia de antigas assembleias 

de foraminíferos. 
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Figura 29. Os quatro morfotipos básicos de foraminíferos bentônicos, agrupados de acordo com seu modo 

de vida e ecologia. (Desenhado com base em Culver [1993].) 
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4.3. REGISTRO GEOLÓGICO 

 

 Os foraminíferos possuem uma longa história geológica, que se inicia no Ediacarano e se 

estende até o Recente. Durante este período, o grupo passou por diversas radiações adaptativas e, 

de modo geral, suas diferentes faunas contribuem para caracterizar diferentes eras, períodos ou 

épocas geológicas. 

 Os mais antigos táxons do grupo consistem nos gêneros Platysolenites Eichwald, 1860 e 

Titanotheka Gaucher & Sprechmann, 1999, provenientes de depósitos do Ediacarano da América 

do Sul e Eurásia, respectivamente. Esses gêneros representam formas aglutinadas 

morfologicamente simples, que são raras nos estratos em que ocorrem (cf. Kaminski, 2004). 

Assim, os foraminíferos – ou ao menos aqueles com conchas passíveis de serem preservadas – 

parecem ter sido raros e pouco diversos durante o Ediacarano. 

 Os foraminíferos parecem ter se tornado relativa e localmente abundantes a partir do 

Cambriano. Eles são encontrados em depósitos do Cambriano Inicial e Médio da Europa, onde são 

representados por formas aglutinadas uniloculares que, assim como os gêneros ediacaranos, 

também são morfologicamente simples (cf. McIlroy, 2001; Kaminski, 2004; Kontorovich et al., 

2008). No entanto, formas aglutinadas mais complexas, multiloculares e trocoespiraladas, surgem 

no registro quase simultaneamente, sendo encontradas em depósitos do Cambriano Inicial e Médio 

da América do Norte (Scott et al., 2003). 

 Apenas a partir do Ordoviciano é que os foraminíferos passaram a compor parte importante 

da fauna, na forma de táxons aglutinados uniloculares da Ordem Astrorhizida; e é apenas a partir 

do Devoniano que formas aglutinadas multiloculares, pertencentes à Subclasse Textulariia, se 

tornaram abundantes. De fato, o filo passou por uma de suas maiores radiações adaptativas durante 

o Devoniano, quando surgiram algumas das linhagens que são atualmente comuns, como aquelas 

das ordens Miliolida e Lagenida (Armstrong & Brasier, 2005). 

A partir do Carbonífero, textulariios bisseriais e espiralados se tornaram as formas 

aglutinadas mais abundantes, em detrimento dos astrorhizídos (Culver, 1993); e, por sua vez, os 

membros da Ordem Fusulinida, formas multiloculares com paredes de calcário microgranular, se 

tornaram as formas dominantes nos ambientes de plataforma do Carbonífero e do Permiano, tendo 

sido extintos ao final deste último período (Armstrong & Brasier, 2005). 
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 Durante a Era Mesozoica, o filo passou por outra grande radiação adaptativa, com o 

surgimento da Ordem Rotaliida e radiações de miliolídos e textularíidos durante o Jurássico 

(Culver, 1993). É também durante este período que surgiram os primeiros foraminíferos 

planctônicos, com representantes da Ordem Globigerinina (Armstrong & Brasier, 2005). Dessa 

ordem, se destacam os membros da Superfamília Globotruncanoidea, muitos deles com grandes 

dimensões e quilhas bem desenvolvidas, consistindo nas formas mais abundantes nos oceanos do 

Jurássico e do Cretáceo, e que viriam a desaparecer ao final deste último período (Armstrong & 

Brasier, 2005). 

 Após a extinção da transição Cretáceo-Paleogeno, que afetou principalmente os 

foraminíferos planctônicos – de fato, seus representantes atuais evoluíram a partir de apenas uma 

ou poucas espécies (cf. Culver, 1993) –, tanto estes quanto os bentônicos apresentaram uma rápida 

radiação evolutiva. As famílias planctônicas Globigerinidae e Globorotalidae surgiram e se 

radiaram durante o Paleoceno, e os foraminíferos relativamente grandes da Superfamília 

Nummulitoidea evoluíram durante o Eoceno, com a Família Nummulitidae presente no velho 

mundo e a Família Discocyclinidae no novo mundo – muito embora esta última tenha se tornado 

quase cosmopolita durante o Oligoceno e o Mioceno, se extinguindo ao final desta última época 

(Armstrong & Brasier, 2005).  

 Deste modo, pode-se sintetizar a história geológica dos foraminíferos em quatro grandes 

períodos, de acordo com a presença e/ou predominância de determinados grupos: (1) fauna 

ediacarana-devoniana, composta por táxons bentônicos aglutinados e uniloculares, 

principalmente astrorhizidos, e, eventualmente, multiloculares, principalmente textulariios; (2) 

fauna carbonífera-permiana, composta por textulariios bisseriais e espiralados e, nos ambientes 

de plataforma carbonática, pelos grandes fusulinídeos; (3) fauna mesozoica, com assembleias 

bentônicas nas quais espécies calcárias, hialinas ou porcelanáceas, são as mais comuns, 

especialmente na forma de rotaliídos, e com assembleias planctônicas caracterizadas por 

globotruncanoides; e (4) fauna cenozoica, com assembleias bentônicas também dominadas por 

rotaliídos, mas comumente compostas também por um grande número de miliolídeos e com o 

desenvolvimento dos grandes foraminíferos nummulitoides entre o Eoceno e o Mioceno, e com 

assembleias planctônicas compostas por globigerinídeos e globorotalídeos. Evidentemente, estas 

faunas representam principalmente os foraminíferos de ambientes de plataforma continental, uma 

vez que o registro dos oceanos profundos pré-jurássicos é rarefeito ou mesmo inexistente, devido 
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à destruição preferencial das placas oceânicas durante a reciclagem geotectônica (cf. Rowley, 

2002), e que o conhecimento sobre as assembleias cenozoicas de oceanos profundos é escasso e 

enviesado devido à fatores tafonômicos, como a instabilidade dos carbonatos  nesses ambientes e 

a fragilidade de muitas das formas aglutinadas que neles vivem. 
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5.1. PETROGRAFIA DOS CALCÁRIOS DA FORMAÇÃO LA MESETA 

 

 Lâminas petrográficas foram confeccionadas a partir de duas amostras de calcário da 

Formação La Meseta, para as quais não foram registradas as posições estratigráficas, mas que 

correspondem aos arenitos com seixos e cimentação calcária nodular de Telm 7 (cf. Sadler, 1988). 

A primeira (Figura 30, A) contém conchas de bivalves com costelas radiais semelhantes aquelas 

dos arcídeos já descritos para a unidade (cf. Stilwell & Zinsmeister, 1987), enquanto a segunda 

(Figura 30, B) apresenta um fragmento de lenho com periferia levemente incarbonizada sobre o 

qual repousa uma concha de bivalve indeterminado. 

 Os calcários da Formação La Meseta possuem matriz micrítica de coloração acinzentada e 

arcabouço formado principalmente por grãos de quartzo que variam de muito angulosos a 

subangulosos, numa razão matriz/arcabouço que varia de 60/40 a 50/50 (desconsiderando raros 

fragmentos opacos e grãos de glauconita) (figuras 31 e 32). Portanto, uma vez que o arcabouço 

corresponde a mais de 10% da rocha, os calcários são classificados como wackestone, tendo em 

vista a classificação de Dunham (1962). 

Algumas poucas áreas, de aproximadamente 1 mm², apresentam grãos que se tocam, 

gerando contatos agudos, sem sinais de deformação. Contudo, os conjuntos de dois ou mais grãos 

ainda são coletivamente suportados pela matriz e, portanto, essas pequenas porções são 

intermediárias entre wackestones (com mais que 10% de arcabouço e suportado pela matriz fina) 

e packstones (suportado pelo arcabouço). 

 Algumas porções da matriz micrítica apresentam variações de cor, com áreas 

consideravelmente mais escura. Essas porções entram em contato com a outra de forma geralmente 

irregular, mas também foi encontrada uma estrutura ovoide, com contorno bem definido e 

composta pelo mesmo micrito claro, em meio ao micrito mais escuro. Assim, esse objeto pode 

representar um clasto, gerado pela erosão e retrabalhamento do micrito claro já consolidado, ou 

um icnofóssil. De qualquer forma, não foram encontrados outros objetos semelhantes em outras 

orientações que pudessem dirimir esta dúvida. 

Grãos de glauconita também ocorrem nessa fácies, com grãos muito esparsos (apenas um 

ou dois grãos presentes em uma área de 1 mm²) e tamanhos variando entre 150 a 250 µm. 
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Não foi encontrado nenhum sinal de foraminíferos ou de outros microfósseis durante a 

análise petrográfica dos calcários, que também se mostraram estéreis após a análise do material 

desagregado. 
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Figura 30. Amostras de calcário da Formação La Meseta (Eoceno), Ilha Seymour, Antártica 

Ocidental. (A) Amostra com bivalve arcídeo. Escala: 5 cm. (B) Amostra com lenho associado a 

um bivalve indeterminado (seta). Notar a leve incarbonização na periferia do lenho. Escala: 10 cm.  
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B
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Figura 31. Petrografia do calcário do topo da Formação La Meseta (Eoceno), Ilha Seymour, 

Antártica Ocidental. Lâmina da amostra com bivalve arcídeo. (A) Aspecto geral dos calcários, típico 

de um wakestone. (B) Detalhe de A. Notar que a maior parte dos grãos que formam o arcabouço 

estão totalmente envoltos pela matriz micrítica. (C) Grãos de glauconita (setas). Nicois paralelos: 

A1, B1 e C1. Nicois cruzados: A2, B2 e C3. 

A1 A2 

B2 B1 

C2 C1 
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Figura 32. Petrografia do calcário do topo da Formação La Meseta (Eoceno), Ilha Seymour, Antártica 

Ocidental. Lâmina da amostra com lenho pouco incarbonizado. (A) Dois tipos de micrito, um claro, visível 

no objeto ovoide e na porção direita das imagens, que envolve o objeto ovoide e domina a porção esquerda 

das imagens. (B) Detalhe de A. Notar o contato marcante entre o micrito claro do objeto ovoide e o micrito 

escuro da matriz.  (C) Grão de glauconita (seta), em contato tanto com o arcabouço quanto com a matriz. 

Nicois paralelos: A1, B1 e C1. Nicois cruzados: A2, B2 e C3. 

 

A1 A2 

B1 B2 

C1 C2 
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5.2. DESCRIÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE MICROFÓSSEIS 

 

 A seguir se encontram, em linhas gerais, as caracterizações qualitativas e quantitativas das 

assembleias de microfósseis dos níveis fossilíferos das seções estudadas. A caracterização 

completa de cada nível, com a lista de todos os táxons encontrados e de sua abundância absoluta, 

encontra-se nos quadros ao fim do capítulo. Mais detalhes sobre a morfologia e a taxonomia dos 

fósseis encontrados serão fornecidos nos próximos capítulos (5.4. Paleontologia sistemática e 5.5. 

Foraminíferos e metazoários indeterminados). 

 Os termos quantitativos raro, comum, abundante e muito abundante foram usados nas 

seguintes concepções: raro, para 1-9 espécimes de um mesmo táxon; comum, para 10-20 

espécimes de um mesmo táxon; abundante, para 21-50 espécimes de um mesmo táxon; e muito 

abundante, para 51 ou mais espécimes de um mesmo táxon. 

 

 

ASSEMBLEIA DA SEÇÃO SEY-01 

 

 A assembleia do arenito com estratificação cruzada da seção Sey-01 (Quadro 2), 

correspondente à Formação La Meseta, contém apenas raros foraminíferos do gênero Textularia, 

os quais se encontram bem preservados. 

Os espécimes foram encontrados no material flotado por tricloroetileno, o que indica que 

não estão preenchidos por sedimentos, caso contrário não flutuariam neste líquido de alta 

densidade. 

 

 

ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-03 

 

 A seção Sey-03 apresenta fósseis em todos os seus níveis de diamictitos, do nível 07, da 

Formação Hobbs Glacier, aos níveis de 06 a 01, da Formação Weddell Sea (Quadro 3). A 

abundância e diversidade dos microfósseis variam consideravelmente de nível para nível, embora 

seja clara a predominância de foraminíferos aglutinados relativamente grandes na Formação 
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Hobbs Glacier e de foraminíferos calcários, tanto bentônicos quanto planctônicos, em alguns 

níveis da Formação Weddell Sea. 

 A assembleia do nível 07 é constituída principalmente por foraminíferos aglutinados de 

tamanhos relativamente grandes, sendo Alveolophrgmium orbiculatum e Ammodiscus sp. nov. os 

táxons mais abundantes, embora outras formas aglutinadas também ocorram, como batisifoníneos. 

Foraminíferos calcários também estão presentes, representados pelo bentônico Oolina stellula. 

 Os dois níveis imediatamente superiores, 06 e 05, são muito pobres em microfósseis. No 

primeiro ocorrem apenas raros espécimes do radiolário Larcopyle polyacantha e de microesferas 

calcárias, interpretadas aqui como calcitarcos, enquanto no segundo são encontrados apenas 

escleritos de poríferos. Cabe aqui ressaltar que estes escleritos, que têm forma linear, são os fósseis 

mais frequentes e numerosos nas seções estudadas, e que os exemplares mais bem preservados 

(i.e., com ambas extremidades preservadas) indicam se tratar de espículas de poríferos da Classe 

Desmospongiae. Assim, neste trabalho, as menções a “escleritos de poríferos” devem ser 

entendidas como “escleritos silicosos lineares atribuíveis a demospongiários”. 

 A assembleia do nível 03 se assemelha aquela do nível 07, tendo em vista a presença de  

Ammodiscus sp. nov. e batisifoníneos, mas se diferencia por ser dominada pelo foraminífero 

calcário bentônico Globocassidulina subglobosa. Neste nível também ocorrem os únicos 

espécimes de diatomáceas encontrados no material analisado, representados por dois espécimes 

de ?Coscinodiscus sp. 

 Por fim, assembleia do nível 01 é dominada pelo foraminífero calcário bentônico Favulina 

hexagona e pelo planctônico Globigerinita uvula. Todavia, raros foraminíferos aglutinados 

relativamente grandes também ocorrem neste nível, principalmente na forma de Verneulinoides 

cf. neocomiensis. Cabe citar também a ocorrência de um único microesclerito silicoso do tipo 

sterraster, exclusivo de poríferos desmopongiários da Família Geodiidae. 

 Todos os foraminíferos calcários e radiolários foram encontrados no material flotado pelo 

tricloroetileno, o que indica que não estão preenchidos por sedimentos. 
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ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-05 

 

A seção Sey-05 apresentou apenas dois níveis fossilíferos, os níveis 04 e 02, nos quais os 

fósseis são pouco comuns ou raros (Quadro 4). O nível 04 contém apenas escleritos de poríferos, 

que são pouco comuns, enquanto o nível 02 possui os únicos exemplares de Globigerina 

(Globigerina) cf. bulloides encontrados no material analisado, os quais são raros e ocorrem 

associados à fragmentos de foraminíferos calcários bentônicos similares a Lamellodiscorbis. 

 

 

ASSEMBLEIA DA SEÇÃO SEY-06 

 

 Apenas o nível 01 da seção Sey-06, correspondente à Formação Hobbs Glacier, se mostrou 

fossilífero, com uma assembleia constituída por escleritos de poríferos, os quais são comuns 

(Quadro 5). 

 

 

ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-07 

 

 Para a seção Sey-07, apenas os níveis 02 e 01 se revelaram fossilíferos, sendo ambos 

representantes da Formação Weddell Sea (Quadro 6). 

A assembleia do nível 2 é constituída por fragmentos de microgastrópodes e de 

equinodermos, escleritos de poríferos e icnofósseis tubulares, sendo estes últimos os fósseis mais 

comuns deste nível. Os icnofósseis ocorrem na forma de microestruturas calcárias tubulares, pouco 

sinuosas e ocas, com paredes finas e de espessura homogênea e sem feições de segmentação ou 

constrição, o que sugere que representam moldes de antigos tubos escavados nos sedimentos, e 

não tubos bioconstruídos, como aqueles de serpulídeos, que exibem uma morfologia um pouco 

mais complexa. Assim, não se tratam se icnofósseis encontrados in situ, mas de moldes de paredes 

de tubos de animais vermiformes. 

Os tubos foram formados, provavelmente, a partir da mineralização não-biológica das 

paredes de tubos verticais ou subverticais. As paredes destes tubos teriam uma certa quantidade de 

matéria orgânica (derivada do muco produzido por seus habitantes) que, ao se decompor, geraria 
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um microambiente propício à precipitação carbonática, possibilitando a formação de um molde. 

(Icnofósseis de bioturbação são estruturas que ocorrem exclusivamente in situ, uma vez que são 

inexoravelmente destruídas com o retrabalhamento dos depósitos nos quais estão inseridas. Porém, 

a modesta mineralização que gerou os tubos permitiu que estes moldes sobrevivessem ao 

processamento das amostras.) 

Estes icnofósseis têm importância sedimentológica, tafonômica e paleoecológica. Eles 

indicam a ausência de processos de retrabalhamento dos sedimentos, os quais teriam obliterado 

quaisquer registros de icnofósseis e destruído seus delicados moldes calcários, e evidenciam um 

ambiente bem oxgigenado ao menos nas camadas superiores, uma vez que metazoários infaunais 

estariam ausentes caso predominassem condições anóxicas. 

Por fim, a assembleia do nível 1 é formada exclusivamente por foraminíferos aglutinados, 

sendo Recurvoides cf. torquis o táxon mais comum, embora também ocorram espécimes raros e 

relativamente grandes de Cyclammina cancellata e Glomospira charoides e um único espécime 

de Budashevaella cf. laevigata. 

 

 

ASSEMBLEIA DA SEÇÃO SEY-08 

 

 A assembleia dessa seção, que provavelmente corresponde aos siltitos da Formação Hobbs 

Glacier, é formada exclusivamente por escleritos de poríferos, os quais são raros (Quadro 7). 

 A presença de uma assembleia composta exclusivamente por escleritos reforça a correlação 

desse estrato com o nível 01 da seção Sey-06, pertencente à Formação Hobbs Glacier, como 

sugerido já pela granulometria da matriz e pela frequência e dimensões dos clastos do arcabouço. 

 

 

ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-10 

  

 As assembleias dessa seção, uma das mais espessas e que contém estratos de todas as 

unidades estudadas, são compostas principalmente por microfósseis silicosos, como radiolários e 

escleritos de poríferos, sendo estes últimos encontrados em todos os níveis fossilíferos (Quadro 8). 



 

 

111 5. RESULTADOS 

Restos de foraminíferos aglutinados indeterminados e fragmentos de equinodermos são 

estratigraficamente raros. 

 Algumas assembleias da Formação Hobbs Glacier são relativamente mais diversas que 

aquelas da Formação Weddell Sea, com restos de invertebrados e foraminíferos aglutinados mal-

preservados – o que impede sua identificação taxonômica – ocorrendo associados a escleritos de 

poríferos. Fragmentos de bivalves são comuns no nível 43; raros foraminíferos aglutinados 

indeterminados ocorrem no nível 24; e fragmentos de equinodermos e radiolários Cenosphaera 

sp. e L. polyachanta ocorrem associados no nível 19. 

 As assembleias da Formação Weddell Sea também apresentam escleritos de poríferos, mas 

estes são sempre menos numerosos quando comparados aqueles da unidade subjacente.  Além dos 

escleritos, os únicos fósseis encontrados são do radiolário L. polyachanta e fragmentos de conchas 

de microgastrópodes. 

 

 

ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-11 

 

 Nesta seção, fósseis são encontrados apenas nos siltitos areníticos da Formação Hobbs 

Glacier, representados por escleritos de poríferos, os quais são raros no nível 02 e comuns no nível 

01 (Quadro 9). 

 

 

ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-12 

 

 Todos os quatro níveis dessa seção se mostraram fossilíferos. Assim como na seção Sey-

13, os fósseis mais comuns têm composição silicosa, com exceção dos fragmentos de bivalves do 

nível 04, que corresponde aos arenitos da Formação La Meseta (Quadro 10). 

 Escleritos de poríferos estão presentes nos três níveis da Formação Hobbs Glacier, onde 

são abundantes. Eles ocorrem associados a raros fragmentos de placas de equinodermos e 

radiolários L. polyachanta no nível 03, e a raros e bem preservados microescleritos de poríferos 

hexactinelídeos no nível 01. 
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ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-13 

 

 Apesar de Sey-13 ser a segunda seção mais espessa, fósseis foram encontrados em apenas 

14 níveis, estando completamente ausentes nos níveis da Formação La Meseta (Quadro 11). 

 Foram encontrados raros foraminíferos aglutinados relativamente grandes nos arenitos 

siltíticos da porção superior da Formação Hobbs Glacier. Estes foraminíferos ocorrem em três 

níveis e variam de mal-preservados e taxonomicamente indeterminados (no nível 71) a regular ou 

bem-preservados (nos níveis 69 e 68), como é o caso dos espécimes de Alveolophragmium 

orbiculatum e Reticulophragmium garcilassoi. 

 As assembleias dos siltitos argilíticos da Formação Weddell Sea são, em geral, menos 

diversas e abundantes que aquelas dos depósitos subjacentes. Todavia, além de escleritos de 

poríferos, são encontrados também raros fragmentos de placas de equinodermos no nível 21, raros 

fragmentos de briozoários eretos no nível 21, e raros foraminíferos Cymbaloporetta cf. plana 

associados a comuns e robustos tubos de poliquetos serpulídeos no nível 15. 

 

 

ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-14 

 

 Os arenitos do nível 17, correspondente à Formação La Meseta, apresentam uma 

assembleia composta unicamente por escleritos de poríferos, que são abundantes (Quadro 11). 

Assim, a assembleia é marcadamente diferente daquelas dos mesmos arenitos em outras seções, 

onde ocorrem apenas fragmentos de bivalves e de equinodermos. 

 No nível 15, de siltitos argilíticos que representam a porção inferior da Formação Hobbs 

Glacier, foi encontrado um único espécime de foraminífero aglutinado, o qual está mal-preservado 

e, por isso, permanece taxonomicamente indeterminado. 

 Por sua vez, os arenitos siltíticos que representam a porção superior da Formação Hobbs 

Glacier apresentam diversos níveis com escleritos de poríferos, os quais ocorrem associados a 

foraminíferos aglutinados indeterminados nos níveis 07, 06, 05, e 03. Cabe ressaltar que raros 

espécimes bem preservados do foraminíferos Bathysiphon sp. 1 foram encontrados no nível 07 e 

que raros foraminíferos calcários indeterminados, com testas robustas, ocorrem no nível 05. 
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ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-15 

 

 Fósseis são encontrados em quase todos os níveis dessa seção e se distribuem nos estratos 

das três unidades representadas (Quadro 12). 

 Nos níveis 11 e 10, correspondentes aos arenitos da Formação La Meseta, são encontrados 

apenas fragmentos de equinodermos e de espinhos de equinoides, com alguns se apresentando 

ocos e outros quase totalmente preenchidos por sedimentos micríticos. 

 Três níveis dos arenitos siltíticos com clastos da Formação Hobbs Glacier se destacam. No 

nível 18 são encontrados raros radiolários L. polyachanta associados a ainda mais raros calcitarcos. 

No nível 05 foram encontrados escleritos de poríferos e um único espécime de foraminífero 

aglutinado mal preservado e indeterminado. Por fim, no nível 03 foi encontrado um único 

espécime do foraminífero bentônico calcário Bolivina sp., que ocorre associado a fragmentos de 

espinhos de equinoides. 

 Para a Formação Weddell Sea, apenas o nível 01 se mostrou fossilífero, com uma 

assembleia composta por escleritos de poríferos, que são comuns, e raros fragmentos placoides de 

equinodermos. 
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Quadro 2. Assembleia de microfósseis da seção Sey-01, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Números entre 

parênteses indicam a quantidade de espécimes encontrada em 500 gramas de rocha. (FMLM = Formação 

La Meseta) 

 

Quadro 3. Assembleia de microfósseis da seção Sey-03, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Números entre 

parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMWS = Formação Weddell Sea. 

FMHG = Formação Hobs Glacier.) 

 

 

NÍVEL  UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS (N) 

Sey-01-01 FMLM Arenito Ausentes Textularia sp. (4) 

NÍVEL  UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

Sey-03-01 FMWS 
Siltito argilítico 

conglomerático 

Dispersos, 

até 1 cm 

Favulina hexagona (18) 

Globigerinita uvula (17) 

Psammosphaera fusca (3) 

Saccammina grzybowskii (1) 

Sculptobaculites barri (1) 

Verneulinoides cf. neocomiensis (4) 

Calcitharca sp. (2) 

Geodiidae sp. (1) 

Megaescleritos silicosos (67) 

Fragmentos de microgastrópodes (1) 

Sey-03-02 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

Até 5 cm 
Megaesclerito silicoso (19) 

Sey-03-03 FMWS Argilito 
Frequentes, 

Até 12 cm 

Ammodiscus sp. nov. (4) 

Bathysiphon sp. 1 (7) 

?Coscinodiscus sp. (2) 

Globocassidulina subglobosa (11) 

Larcopyle polyacantha (1) 

Megaescleritos silicosos (43) 

Sey-03-05 FMWS Argilito 
Dispersos, 

Até 10 cm 
Megaescleritos silicosos (43) 

Sey-03-06 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

Até 4 cm 

Larcopyle titan (2) 

Calcitharca sp. (2) 

Sey-03-07 FMHG Argilito 
Dispersos, 

Até 10 cm 

Alveolophrgmium cf. orbiculatum (3) 

Ammodiscus pennyi (2) 

Ammodiscus sp. nov. (7) 

Bathysiphon sp. 2 (1) 

Cyclammina placenta (2) 

?Gobbetia sp. (1) 

Neogloboquadrina dutertrei (6) 

Nothia robusta (4) 

Oolina stellula (9) 

Recurvoides sp. (2) 

Larcopyle titan (2), 

Fragmentos de microgastrópodes (2)  

Tubos de poliquetos (2) 

Fragmentos de bivalves (1) 

Placas de equinodermos (1) 



 

 

115 5. RESULTADOS 

Quadro 4. Assembleia de microfósseis da seção Sey-05, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 
Números entre parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMWS = 

Formação Weddell Sea. FMHG = Formação Hobs Glacier.) 

 

 

Quadro 5. Assembleia de microfósseis da seção Sey-06, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 
Números entre parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMWS = 

Formação Weddell Sea.) 

 

 

 

Quadro 6. Assembleia de microfósseis da seção Sey-07, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Números entre 

parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMWS = Formação Weddell Sea.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

SEY-05-02 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 20 cm 

Globigerina (Globigerina) 

bulloides (5) 

Fragmento de 

?Lamellodiscorbis sp. (1) 

SEY-05-04 FMHG 
Arenito 

intra siltito 
Ausentes Megaescleritos silicosos (11) 

NÍVEL  UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

SEY-06-01 FMHG Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 10 cm 
Megaescleritos silicosos (27) 

NÍVEL  UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

SEY-07-01 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 20 cm 

Cyclammina cancellata (3) 

Glomospira charoides (7) 

Budashevaella cf. laevigatus (1) 

Recurvoides cf. torquis (10) 

SEY-07-02 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 20 cm 

Fragmentos de microgastrópodes (1) 

Espinhos e placas 

de equinodermos (8) 

Megaescleritos silicosos (5) 

Icnofósseis tubulares (48) 
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Quadro 7. Assembleia de microfósseis da seção Sey-08, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Números entre 

parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMWS = Formação Weddell Sea.) 

 

Quadro 8. Assembleia de microfósseis da seção Sey-10, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Números entre 

parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMWS = Formação Weddell Sea. 

FMHG = Formação Hobs Glacier.) 

 

NÍVEL UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

SEY-08-01 FMWS? Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 10 cm 
Megaescleritos silicosos (11) 

NÍVEL  UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

SEY-10-02 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 20 cm 
Megaescleritos silicosos (37) 

SEY-10-04 FMWS 
Argilito 

siltítico 

Dispersos, 

até 5 cm 

Larcopyle polyachanta (3) 

Megaescleritos silicosos (21) 

SEY-10-05 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 5 cm 

Fragmentos de microgastrópodes (4), 

Megaescleritos silicosos (42) 

SEY-10-06 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 5 cm 

Larcopyle polyachanta (2), 

Megaescleritos silicosos (45) 

SEY-10-07 FMWS Siltito 
Dispersos, 

até 8 cm 
Megaescleritos silicosos (21) 

SEY-10-08 FMWS 
Argilito 

siltítico 

Dispersos, 

até 12 cm 

Larcopyle polyachanta (1) 

Megaescleritos silicosos (48) 

SEY-10-17 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 10 cm 

Ammomarginulina cf. aubertae (1) 

Deuterammina sp. (1) 

Megaescleritos silicosos (50) 

SEY-10-19 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 10 cm 

Larcopyle  polyachanta (21), 

Cenosphaera sp. (16) 

Megaescleritos silicosos (95) 

Placas e espinhos de equinodermo (8) 

SEY-10-23 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 10 cm 

Larcopyle polyachanta (2) 

Megaescleritos silicosos (84) 

SEY-10-24 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 10 cm 

Larcopyle   polyachanta (1) 

Megaescleritos silicosos (99) 

Foraminífero aglutinante 

indeterminado (2) 

SEY-10-27 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 10 cm 

Larcopyle   polyachanta (5) 

Megaescleritos silicoso (99) 

SEY-10-35 FMHG Siltito 
Dispersos, 

até 30 cm 
Megaescleritos silicosos (31) 

Sey-10-38 FMHG Siltito 
Dispersos, 

Até 30 cm 
Megaescleritos silicosos (33) 

SEY-10-39 FMHG Siltito 
Dispersos, 

até 30 cm 
Megaescleritos silicosos (55) 

 

SEY-10-43 
FMHG Siltito argilítico 

Dispersos, 

até 30 cm 

Fragmentos de bivalves (1) 

Megaescleritos silicosos (41) 
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Quadro 9. Assembleia de microfósseis da seção Sey-11, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Números entre 

parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMWS = Formação Weddell Sea. 

FMHG = Formação Hobs Glacier.) 

 

 

 

Quadro 10. Assembleia de microfósseis da seção Sey-12, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Números 

entre parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMLM = Formação La 

Meseta. FMHG = Formação Hobbs Glacier.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

SEY-11-01 FMWS Siltito arenítico 
Dispersos, 

até 50 cm 
Megaescleritos silicosos (21) 

SEY-11-02 FMHG Arenito Ausentes Megaescleritos silicosos (9) 

NÍVEL UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

SEY-12-01 FMHG Siltito 
Dispersos, 

até 10 cm 

Hexactinellida sp. (7) 

Megaescleritos silicosos (36) 

SEY-12-02 FMHG Siltito 
Dispersos, 

até 10 cm 
Megaescleritos silicosos (53) 

SEY-12-03 FMHG Siltito 
Dispersos, 

até 10 cm 

Larcopyle  polyachatna (15) 

Megaescleritos silicosos (42) 

Placas de equinodermos (1) 

SEY-12-04 FMLM Arenito  Fragmentos de bivalves (4) 
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Quadro 11. Assembleia de microfósseis da seção Sey-13, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Números 

entre parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMWS = Formação Weddell 

Sea. FMHG = Formação Hobbs Glacier.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL  UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

SEY-13-15 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 20 cm 

Cymbaloporetta cf. plana (3) 

Tubos de poliquetos (11) 

SEY-13-17 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 20 cm 

Megaescleritos silicosos (12) 

Tubos de poliquetos (4) 

SEY-13-21 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 20 cm 

Briozoários eretos (1) 

Megaescleritos silicosos () 

SEY-13-23 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 20 cm 
Fragmentos de equinodermos (2) 

SEY-13-55 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 10 cm 
Megaescleritos silicosos (12) 

SEY-13-57 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 10 cm 
Megaescleritos silicosos (8) 

SEY-13-68 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 10 cm 

Reticulophragmium garcilassoi (1) 

Megaescleritos silicosos (4) 

SEY-13-69 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 10 cm 

Alveolophragmium cf. orbiculatum (2) 

Reticulophragmium garcilassoi (5) 

Megaescleritos silicosos (13) 

SEY-13-71 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 10 cm 

Foraminífero aglutinante 

indeterminado (1) 
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Quadro 12. Assembleia de microfósseis da seção Sey-14, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Números 

entre parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMLM = Formação La 

Meseta. FMHG = Formação Hobbs Glacier.) 

 

 

 

 

Quadro 13. Assembleia de microfósseis da seção Sey-15, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Números 

entre parênteses indicam a quantidade de espécimes em 500 gramas de rocha. (FMLM = Formação La 

Meseta. FMHG = Formação Hobbs Glacier. FMWS = Formação Weddell Sea.) 

 

  

 

 

NÍVEL UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

SEY-14-03 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 15 cm 

Foraminífero aglutinante 

indeterminado (1) 

SEY-14-05 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 15 cm 

Foraminífero calcário 

indeterminado (6); 

Foraminífero aglutinado 

indeterminado (2) 

Megaescleritos silicosos (31) 

SEY-14-06 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 15 cm 

Foraminífero aglutinado 

indeterminado (2) 

Megaescleritos silicosos (4) 

SEY-14-07 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 15 cm 

Bathysiphon sp. 1 (2) 

Foraminífero aglutinado 

indeterminado (8) 

Megaescleritos silicosos (12) 

SEY-14-15 FMHG Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 10 cm 

Foraminífero aglutinado 

indeterminado (1) 

SEY-14-17 FMLM Arenito  Megaesclerito silicoso (50) 

NÍVEL UNIDADE MATRIZ CLASTOS MICROFÓSSEIS 

SEY-15-01 FMWS Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 2 cm 

Megaesclerito silicoso (33) 

Placa de equinodermo (1) 

SEY-15-03 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 30 cm 

Bolivina sp. (1) 

Espínho de equinoide (3) 

SEY-15-04 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 30 cm 
Megaesclerito silicoso (8) 

SEY-15-05 FMHG Arenito siltítico 
Dispersos, 

até 30 cm 

Foraminífero aglutinado 

indeterminado (1) 

Megaesclerito silicoso (55) 

SEY-15-08 FMHG Siltito argilítico 
Dispersos, 

até 5 cm 
Larcopyle polyacantha (6) 

SEY-15-10 FMLM Arenito  Espinhos de equinoides (2) 

SEY-15-11 FMLM Arenito  Espinhos de equinoides (11) 
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5.3. FEIÇÕES TAFONÔMICAS E PALEOECOLÓGICAS DAS ASSEMBLEIAS 

 

 Neste capítulo, assim como no anterior, as assembleias de microfósseis recebem as mesmas 

designações das amostras em que foram encontradas. A contagem e porcentagem entre formas 

planctônicas e bentônicas levou em conta apenas os fósseis de protistas (i.e., foraminíferos, os 

restos mais comuns e diversos; radiolários, pouco diversos, mas comuns em alguns estratos; e raros 

calcitarcos e diatomáceas), uma vez que os numerosos escleritos de poríferos e fragmentos de 

metazoários superestimariam as taxas de bentônicos.  

 

 

ASSEMBLEIA DA SEÇÃO SEY-01 

 

 A assembleia Sey-01-01 (Formação La Meseta) é caracteristicamente bentônica (Quadro 

14), composta pelos raros foraminíferos do gênero Textularia, que representam formas infaunais.  

Os espécimes, que provavelmente representem duas espécies e têm tamanhos similares, foram 

encontrados completos durante a triagem, mas se dissociam facilmente. 

 Estando relativamente bem preservados, após sofrer pouco ou nenhum transporte, os 

espécimes podem ser considerados representativos da comunidade infaunal local. 

 

 

ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-03 

 

 Das quatro assembleias com foraminíferos da seção Sey-03, três são dominadas por formas 

bentônicas e uma é composta exclusivamente por formas planctônicas (Quadro 15). Apenas a 

assembleia Sey-03-07 provém da Formação Hobbs Glacier, enquanto as seguintes provêm da 

Formação Weddell Sea. 

 A assembleia Sey-03-07 é dominada por foraminíferos aglutinados que se encontram 

preenchidos por micrito e incrustrados por este mesmo material, enquanto os raros foraminíferos 

calcários estão bem preservados, sem preenchimento interno, marcas de abrasão ou fraturas. A 

única feição tafonômica encontrada tanto nos foraminíferos aglutinados quanto nos radiolários é o 

preenchimento. Contudo, o preenchimento nos foraminíferos é quase completo, sendo composto 
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por micrito, enquanto aquele dos radiolários se deu por um material opaco que não pode ser 

determinado, mas que dificilmente representa minerais, uma vez que os espécimes flutuaram em 

líquido de alta densidade durante uma das fases do processamento das amostras. De fato, todos os 

radiolários encontrados, em qualquer seção ou nível, se encontram parcialmente preenchidos por 

este material opaco, que pode representar matéria orgânica. Esta assembleia, ao lado das 

assembleias Sey-03-01 e Sey-05-02, é uma das poucas compostas por foraminíferos planctônicos. 

 A assembleia Sey-03-06 contém exclusivamente formas planctônicas, representadas por 

radiolários L. polyacantha e calcitarcos, cujas feições tafonômicas incluem, respectivamente, 

preenchimento interno e abrasão e\ou dissolução superficial. 

 A assembleia Sey-03-03 é dominada por foraminíferos bentônicos aglutinados e calcários, 

mas os primeiros atingem tamanhos milimétricos e, de longe, representam a maior massa de 

microfósseis. Alguns foraminíferos aglutinados apresentam fraturas e incrustação por micrito, 

enquanto os calcários estão bem preservados mas apresentam paredes muito finas, que se quebram 

facilmente, podendo implicar em alguma dissolução fossildiagenética. É importante ressaltar que 

alguns espécimes de Ammodiscus sp. nov. da assembleia Sey-03-03, da Formação Weddell Sea, 

apresentam fraturas, o que não é encontrado nos espécimes do mesmo táxon da assembleia Sey-

03-07, da Formação Hobbs Glacier. 

 A assembleia Sey-03-01, do topo da seção, é dominada por foraminíferos calcários 

bentônicos e planctônicos, com raros foraminíferos aglutinados. As formas calcárias se encontram 

bem preservadas, embora os espécimes de Globigerinita uvula se fragmentem facilmente durante 

a transferência para a lâmina micropaleontológica, o que pode indicar algum grau de dissolução. 

Alguns espécimes de foraminíferos aglutinados apresentam incrustração por micrito, enquanto 

outros mostram uma superfície bem preservada, sem qualquer feição tafonômica distinguível, o 

que contrasta com as demais formas aglutinadas da seção. 

 

 

ASSEMBLEIA DA SEÇÃO SEY-05 

 

 A assembleia Sey-05-02 é caracteristicamente planctônica (Quadro 16), com raros 

espécimes de Globigerina (Globigerina) cf. bulloides, recobertos pelo que parece ser uma película 
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de argilominerais, e com um único fragmento de foraminífero bentônico calcário, com morfologia 

similar àquela de Lamellodiscorbis. 

 

 

ASSEMBLEIA DA SEÇÃO SEY-07 

 

 A assembleia Sey-07-01, da Formação Weddell Sea, é composta apenas por foraminíferos 

bentônicos aglutinados (Quadro 17). Os espécimes são todos relativamente grandes, com diâmetro 

maior entre 500 µm e 1,5 mm, aproximadamente. Ao menos dois dos quatro táxons podem ser 

considerados típicos ou exclusivos de ambientes profundos, sendo eles Cyclammina cancelatta e 

Recurvoides cf. torquis. Como é comum nos grandes foraminíferos aglutinados encontrados nas 

seções estudadas, os espécimes se apresentam preenchidos e parcialmente recobertos por micrito. 

 

  

ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-10 

 

 Na seção Sey-10 são encontradas sete assembleias exclusiva ou dominantemente 

planctônicas, sendo elas: Sey-10-27, Sey-10-24, Sey-10-23, Sey-10-19, Sey-10-17, Sey-10-08, 

Sey-10-27-06 e Sey-10-04 (Quadro 18). Destas, apenas a assembleia Sey-10-24 possui 

foraminíferos bentônicos, com formas aglutinadas indeterminadas. A assembleia Sey-10-17, por 

sua vez, é a única completamente bentônica, com a presença de foraminíferos aglutinados, os quais 

são raros. 

 Todos os radiolários se encontram preenchidos por material opaco, que provavelmente 

representa matéria orgânica, e pelo menos alguns estão revestidos por uma película que parece 

corresponder a argilominerais. Os foraminíferos aglutinados, por sua vez, estão mal preservados, 

com marcas de abrasão e incrustação por micrito – com exceção do espécime de Ammomarginulina 

cf. aubertae, que se encontra bem preservado, sem quaisquer dessas feições. 
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ASSEMBLEIA DA SEÇÃO SEY-12 

 

 Nesta seção, apenas a assembleia Sey-12-03 apresenta fósseis de protistas (Quadro 19), 

sendo exclusivamente planctônica, com radiolários L. polyacantha com a mesma feição 

tafonômica presente nos espécimes de outras assembleias (i.e., preenchimento por material opaco). 

 Embora não seja composta por protistas, cabe mencionar aqui a assembleia Sey-12-01, 

com sete megaescleritos triaxiais de poríferos da Classe Hexactinellida relativamente bem 

preservados (i.e., apenas com as extremidades ou com um ou dois raios fraturados). Uma vez que 

essas estruturas, com seis processos longos e finos, são muito suscetíveis à fragmentação, seu 

estado de preservação indica pouco ou nenhum transporte – tendo em vista que podem ter se 

fragmentado durante o processamento da amostra –, implicando na presença desse grupo de 

esponjas ao menos durante algum momento da deposição da Formação Weddell Sea, como 

elementos autóctones ou parautóctones. 

 

 

ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-13 

 

 Nesta secção há uma clara diferença entre as assembleias das formações Hobbs Glacier e 

Weddell Sea. Na primeira, as três assembleias de protistas são compostas apenas por foraminíferos 

bentônicos aglutinados, que variam de raros (Sey-13-71 e Sey-13-68) a comuns (Sey-13-69) e nos 

quais a assinatura tafonômica mais comum é a abrasão superficial (Quadro 20). A assembleia Sey-

13-69 é particularmente interessante por apresentar espécimes de Reticulophragmium garcialassoi 

de diferentes tamanhos e estágios ontogenéticos, o que seria esperado em assembleias que 

registrassem, ao menos em parte, a estrutura original da população local (i.e., biocenose). 

 Para a Formação Weddell Sea, a assembleia Sey-13-15 é a única com restos de protistas. 

Ocorrem nela raros e grandes espécimes do foraminífero bentônico Cymbaloporetta cf. plana, nos 

quais há leve abrasão superficial e fratura em um dos espécimes. 
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ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-14 

 

 Nesta seção, todas as assembleias com protistas são compostas exclusivamente por 

foraminíferos bentônicos, mas os espécimes são raros em todos elas (Quadro 21).  Na maioria das 

assembleias (i.e., Sey-14-15, Sey-14-07, Sey-14-06, Sey-, Sey-14-03), há apenas foraminíferos 

aglutinados, os quais geralmente apresentam abrasão superficial, preenchimento por micrito ou 

fraturas. A única exceção é a assembleia Sey-14-05, dominada por foraminíferos calcários que 

apresentam marcas de abrasão e fraturas, que são feições similares àquelas das formas aglutinadas. 

 

 

ASSEMBLEIAS DA SEÇÃO SEY-15 

 

 Há três assembleias de protistas nesta seção, todas provenientes de estratos da Formação 

Hobbs Glacier (Quadro 22). A assembleia Sey-15-08 é constituída apenas por formas planctônicas, 

sendo seis espécimes do radiolários L. polyacanhta e dois espécimes de calcitarcos. Como nas 

outras seções, os radiolários se encontram preenchidos por material opaco. 

 A assembleia Sey-15-05 contém apenas um espécime de foraminífero aglutinado, o qual 

possui claros sinais de abrasão. 

 Por fim, a assembleia Sey-15-03 é totalmente bentônica, contendo um único espécime de 

foraminífero do gênero Bolivina, o qual se encontra fraturado, sem a extremidade posterior da 

concha. 
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Quadro 14. Proporção entre planctônicos e bentônicos e feições tafonômicas da assembleia de 

protistas fósseis da seção Sey-01, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (FMLM = Formação La 

Meseta.) 

 

 
 
 
 
Quadro 15. Proporção entre planctônicos e bentônicos e feições tafonômicas das assembleias de 

protistas fósseis da seção Sey-03, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. A porcentagem se refere a 

todos os fósseis da assembleia, enquanto aquela em parênteses se refere apenas aqueles 

interpretados como autóctones ou parautóctones. (FMHG = Formação Hobbs Glacier. FMWS = 

Formação Weddell Sea.) 

ASSEMBLEIA UNIDADE 

FORMAS 

PLANCTÔNICAS 

(%) 

FORMAS 

BENTÔNICAS 

(%) 

FEIÇÕES 

TAFONÔMICAS 

FREQUÊNCIA 

E 

DIVERSIDADE 

Sey-01-01 FMLM 0% 100% 

Foraminíferos 

aglutinados 

íntegros, mas  

moderadamente 

friáveis 

4 espécimes; 

2 táxons 

ASSEMBLEIA UNIDADE 
FORMAS 

PLANCTÔNICAS 

FORMAS 

BENTÔNICAS 

FEIÇÕES 

TAFONÔMICAS 

FREQUÊNCIA 

E 

DIVERSIDADE 

Sey-03-01 FMWS 
41,31% 

(47,5%) 

58,69% 

(52,5%) 

Incrustração por 

micrito em 

foraminíferos 

aglutinados; 

Preenchimento 

parcial em 

foraminíferos 

planctônicos; 

Dissolução ou 

abrasão 

superficial em 

calcitarcos 

46 espécimes; 

7 táxons 

Sey-03-03 FMWS 
4% 

(21,43%) 

96% 

(78,57%) 

Preenchimento 

interno e fratura 

fossildiagenética 

em formas 

aglutinadas 

25 espécimes; 

5 táxons 

Sey-03-06 FMWS 100% 0% 

Preenchimento 

interno em 

radiolários 

4 espécimes; 

2 táxons 

Sey-03-07 FMHG 
18,61% 

(50%) 

81,39% 

(50%) 

Preenchimento 

interno e e 

incrustração por 

micrito em 

foraminíferos 

aglutinados; 

Preenchimento 

interno em 

radiolários 

43 espécimes; 

11 táxons 
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Quadro 16. Proporção entre planctônicos e bentônicos e feições tafonômicas da assembleia de 

protistas fósseis da seção Sey-05, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (FMWS = Formação 

Weddell Sea.) 

 

 

 

 

 

Quadro 17. Proporção entre planctônicos e bentônicos e feições tafonômicas da assembleia de 

protistas fósseis da seção Sey-07, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (FMWS = Formação 

Weddell Sea.) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA UNIDADE 

FORMAS 

PLANCTÔNICAS 

(%) 

FORMAS 

BENTÔNICAS 

(%) 

FEIÇÕES 

TAFONÔMICAS 

FREQUÊNCIA 

E 

DIVERSIDADE 

Sey-05-02 FMWS 99,94% 0,06% 

Recobrimento 

por 

argilominerais(?) 

em 

foraminíferos 

planctônicos; 

Fratura/quebra 

em foraminífero 

bentônico 

6 espécimes; 

2 táxons 

 

ASSEMBLEIA UNIDADE 

FORMAS 

PLANCTÔNICAS 

(%) 

FORMAS 

BENTÔNICAS 

(%) 

FEIÇÕES 

TAFONÔMICAS 

FREQUÊNCIA 

E 

DIVERSIDADE 

Sey-07-01 FMWS 0% 100% 

Preenchimento 

interno, 

desgaste e 

incrustração 

superficial em 

foraminíferos 

aglutinados 

21 espécimes; 

4 táxons 
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Quadro 18. Proporção entre planctônicos e bentônicos e feições tafonômicas das assembleias de 

protistas fósseis da seção Sey-10, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (FMHG = Formação Hobbs 

Glacier. FMWS = Formação Weddell Sea.) 

 

 

 

 

 

Quadro 19. Proporção entre planctônicos e bentônicos e feições tafonômicas da assembleia de 

protistas fósseis da seção Sey-12, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (FMHG = Formação Hobbs 

Glacier.) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA UNIDADE 
FORMAS 

PLANCTÔNICAS 

FORMAS 

BENTÔNICAS 

FEIÇÕES 

TAFONÔMICAS 

FREQUÊNCIA 

E 

DIVERSIDADE 

Sey-10-04 FMWS 100% 0% 

Preenchimento 

interno em 

radiolários 

3 espécimes; 

1 táxon 

Sey-10-06 FMWS 100% 0% 

Preenchimento 

interno em 

radiolários 

2 espécimes; 

1 táxon 

Sey-10-08 FMWS 100% 0% 

Preenchimento 

interno em 

radiolários 

1 espécimes; 

1 táxons 

Sey-10-17 FMHG 0% 100% 

Desgaste 

superficial em 

formas 

aglutinadas 

2 espécimes; 

2 táxons 

Sey-10-19 FMHG 100% 0% 

Preenchimento 

interno em 

radiolários 

2 espécimes; 

1 táxons 

Sey-10-23 FMHG 100% 0% 

Preenchimento 

interno em 

radiolários 

2 espécimes; 

1 táxons 

Sey-10-24 FMHG 100% 0% 

Preenchimento 

interno em 

radiolários 

1 espécimes; 

1 táxons 

Sey-10-27 FMHG 100% 0% 

Preenchimento 

interno em 

radiolários 

5 espécimes; 

1 táxons 

ASSEMBLEIA UNIDADE 

FORMAS 

PLANCTÔNICAS 

(%) 

FORMAS 

BENTÔNICAS 

(%) 

FEIÇÕES 

TAFONÔMICAS 

FREQUÊNCIA 

E 

DIVERSIDADE 

Sey-12-03 FMHG 100% 0% 

Preenchimento 

interno em 

radiolários 

15 espécimes; 

1 táxon 
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Quadro 20. Proporção entre planctônicos e bentônicos e feições tafonômicas das assembleias de 

protistas fósseis da seção Sey-13, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (FMHG = Formação Hobbs 

Glacier. FMWS = Formação Weddell Sea.) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA UNIDADE 

FORMAS 

PLANCTÔNICAS 

(%) 

FORMAS 

BENTÔNICAS 

(%) 

FEIÇÕES 

TAFONÔMICAS 

FREQUÊNCIA 

E 

DIVERSIDADE 

Sey-13-15 FMWS 100% 0% 

Abrasão na 

superfície e 

fratura em 

textas de 

foraminíferos 

planctônicos 

3 espécimes; 

1 táxon 

Sey-13-68 FMHG 0% !00% 

Desgaste 

superficial em 

foraminíferos 

aglutinados 

1 espécime; 

1 táxon 

Sey-13-69 FMHG 0% !00% 

Desgaste 

superficial e 

cobertura 

parcial de 

foraminíferos 

aglutinados 

9 espécimes; 

2 táxons 

Sey-13-71 FMHG 0% 100% 

Desgaste 

superficial e 

fraturas em 

foraminíferos 

aglutinados 

1 espécime; 

1 táxon 
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Quadro 21. Proporção entre planctônicos e bentônicos e feições tafonômicas das assembleias de 

protistas fósseis da seção Sey-14, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (FMHG = Formação Hobbs 

Glacier. FMWS = Formação Weddell Sea.) 

 

 

Quadro 22. Proporção entre planctônicos e bentônicos e feições tafonômicas das assembleias de 

protistas fósseis da seção Sey-15, Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (FMHG = Formação Hobbs 

Glacier.) 

 

ASSEMBLEIA UNIDADE 

FORMAS 

PLANCTÔNICAS 

(%) 

FORMAS 

BENTÔNICAS 

(%) 

FEIÇÕES 

TAFONÔMICAS 

FREQUÊNCIA 

E 

DIVERSIDADE 

Sey-14-03 FMHG 0% 100% 

Abrasão na 

superfície e 

fratura em 

textas de 

foraminíferos 

aglutinados 

2 espécimes; 

2 táxon 

Sey-14-05 FMHG 0% !00% 

Desgaste 

superficial em 

foraminíferos 

aglutinados 

1 espécime; 

1 táxon 

Sey-14-06 FMHG 0% 100% 

Desgaste 

superficial e 

cobertura 

parcial de 

foraminíferos 

aglutinados 

9 espécimes; 

2 táxons 

Sey-14-07 FMHG 0% 100% 

Preenchimento, 

desgaste e 

fraturas em 

foraminíferos 

aglutinados 

10 espécime; 

2 táxons 

Sey-14-15 FMHG 0% 100% 

Desgaste e 

fraturas em 

foraminíferos 

aglutinados 

1 espécime; 

1 táxon 

ASSEMBLEIA UNIDADE 

FORMAS 

PLANCTÔNICAS 

(%) 

FORMAS 

BENTÔNICAS 

(%) 

FEIÇÕES 

TAFONÔMICAS 

FREQUÊNCIA 

E 

DIVERSIDADE 

Sey-15-03 FMHG 0% 100% 

Quebra em 

formas 

bentônicas 

1 espécime; 

1 táxon 

 

Sey-15-05 FMHG 0% 100% 

Quebra e 

abrasão em 

foraminífero 

aglutinado 

1 espécimes; 

1 táxon 

Sey-15-08 FMHG 100% 0% 

Preenchimento 

parcial de 

radiolários; 

Abrasão(?)/ 

dissolução(?) 

superficial em 

calcitarcos 

6 espécimes; 

1 táxon 
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5.4. PALEONTOLOGIA SISTEMÁTICA 

 

FORAMINÍFEROS 

 

A sistemática dos foraminíferos utilizada nesta tese segue a proposta supraordinal de 

Pawlowski et al. (2013) e, para os níveis subordinais, a sistemática de Loeblich & Tappan (1987) 

com as modificações sugeridas por Loeblich & Tappan (1989; 1992), Sen Gupta (1999), 

Mikhalevich & Kaminski (2000), Mikhalevich (2004) e Kaminski (2004, 2005). As diagnoses e 

descrições genéricas foram modificadas (i.e., traduzidas de forma livre) de Loeblich & Tappan 

(1987) e, para alguns dos gêneros planctônicos, de Kennett & Srinivasan (1983). As descrições e 

diagnoses específicas, por sua vez, foram modificadas (i.e., traduzidas de forma livre) dos 

trabalhos originais de descrição ou, preferencialmente, de tratados que revisaram as espécies de 

interesse (e.g., Kennett & Srinivasan, 1983; Kaminski & Gradstein, 2005; Holbourn et al., 2013). 

A fonte dos textos diagnósticos e descritivos, genéricos ou específicos, são fornecidas nos próprios 

textos. 

Listas sinonímicas não serão apresentadas por estarem acessíveis na literatura citada e por 

qualquer sinonímia nova apresentada em documento não-publicado ser inválida, de acordo com o 

International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 1999). Assim, quando se fez necessário, 

os possíveis sinônimos novos foram informalmente indicados nas discussões. 

Os táxons foram ordenados, primariamente, em ordem sistemática e, secundariamente, em 

ordem alfabética. 

 

 

Filo Foraminifera d'Orbigny, 1826 

Classe “Monotalamídeos” Pawlowski et al., 2013 

Ordem Astrorhizida Lankester, 1885 

Subordem Astrorhizina Lankester, 1885 

Superfamília Astrorhizoidea Brady, 1881 

Família Rhabdamminidae Brady, 1884  

Subfamília Bathysiphoninae Avnimelech, 1952 

Bathysiphon Sars, 1872 
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Espécie-tipo: Bathysiphon filiformis Sars, 1872 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa consiste num tubo alongado, linear, não ramificado 

e aberto em ambas as extremidades, não septado, mas podendo apresentar leves constrições 

anulares resultantes de crescimento periódico. Crescimento geralmente ocorre apenas na 

extremidade do tudo na qual os pseudopódios protrudem, com a extremidade oposta possuindo um 

pacote de resíduos de alimentação e excreção que é ocasionalmente selado e separado do resto da 

testa pela produção de um plug discoide, que eventualmente é desprendido e descartado. Parede 

aglutinada, grossa, com espículas de esponjas, grãos de areia e outras partículas externas. Abertura 

na extremidade aberta do tubo. Célula com movimento citoplasmático lento e multinucleada. 

Discussão: Diversos táxons aglutinantes e tubulares têm sido reconhecidos, potencial ou 

concretamente, como sinônimos de Bathysiphon. Yokoia Hatai & Noda, 1975, descrito 

originalmente como um poliqueto serpulídeo do Mioceno do Japão, é tido como sinônimo junior 

de Bathysiphon por Loeblich & Tappan (1987), que se basearam na morfologia, composição e 

estrutura das paredes e dimensões dos espécimes (aproximadamente 2 mm de diâmetro e 54,5 mm 

de comprimento em Yokoia) para a sinonimização. Os autores também ressaltam que tanto Yokoia 

quanto Bathysiphon ocorrem ocasionalmente fragmentados, mas ainda assim reconhecíveis 

taxonomicamente. Miller (1995), por sua vez, sinonimiza Torlessia Bather, 1905, do Neógeno da 

Nova Zelândia, com Yokoia. 

Miller (1995) também sugere, formalmente, que Terebellina Ulrich, 1905 seja considerado 

um sinônimo júnior de Bathysiphon, reconhecendo que outros autores já haviam sugerido 

informalmente a relação do primeiro com foraminíferos batisifoníneos. Terebellina foi descrito 

como um anelídeo poliqueto do final do Paleozoico e posteriormente interpretado ora como 

somatofóssil, ora como icnofóssil (Miller, 1995). Miller (1995), considerando formas viventes e 

fósseis, reconhece que todas as características diagnósticas de Bathysiphon estão presentes em 

Terebellina. A única diferença fundamental entre os táxons é a grande dimensão de Terebellina, 

que têm entre 12 mm de diâmetro externo máximo e 40 mm de comprimento máximo nos 

espécimes relatados por Campbell & Campbell (1969). Todavia, Miller (1995) cita formas fósseis 

que suprimem essa diferença de tamanho, incluindo Bathysiphon harperi Miller, 1995, do 

Cretáceo do Oregon. Além disso, Begg et al. (1983) descreveram a ocorrência de um único 

espécime de Terebellina mackayi Bather, 1905, de depósito do Triássico Tardio da mesma região 

da Nova Zelândia, que é consideravelmente menor que aqueles descritos por Campbell & 
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Campbell (1969), reduzindo ainda mais a disparidade de tamanho entre os espécimes atribuídos à 

Terebellina e aqueles atribuídos à Bathysiphon. 

Nothia Pflaumann, 1964, outro gênero de batisifoníneos, é típico de depósitos do Cretáceo 

Tardio, com ocorrências em depósitos do Paleoceno ao Mioceno (Kaminski & Gradstein, 2005). 

Nothia é provavelmente o grupo irmão de Bathysiphon, uma vez que os gêneros se diferenciam 

pela presença/ausência de uma única característica morfológica. Os dois táxons possuem testa 

alongada e aberta em ambas as extremidades, com a abertura funcional em uma delas, 

ocasionalmente com a incorporação de espículas silicosas (Kaminski & Gradstein, 2005), mas se 

diferenciam pelo potencial que Nothia apresenta de desenvolver ramificações – que, quanto 

presentes, são esparsas e irregulares – em alguns espécimes de suas espécies, enquanto 

Bathysiphon invariavelmente apresenta testa linear, sem qualquer evidência de ramificações 

(Loeblich & Tappan, 1987). 

Loeblich & Tappan (1987) descrevem Nothia como tendo testa geralmente comprimida, 

mas essa característica, provavelmente de natureza fossildiagenética, também é observada em 

espécimes de Bathysiphon (cf. Kaminski & Gradstein, 2005) e de outros gêneros da Família 

Bathysiphonidae (sensu Loeblich & Tappan, 1987). Além disso, Loeblich & Tappan (1987) 

indicam que Bathysiphon pode possuir suaves constrições anulares, mas não citam a possível 

presença de constrições ou dilatações em testas de Nothia. Contudo, assim como no caso de 

compressões, dilatações também ocorrem em Nothia (cf. Nothia robusta [Grzybowski, 1989] em 

Kaminski & Gradstein [2005]). 

A manutenção de Nothia como um táxon válido se deve, então, ao reconhecimento do 

potencial de apresentar ramificações esparsas e irregulares como a única característica diagnóstica 

do gênero. Ainda que análises moleculares possam definir critérios para distinguir Nothia de 

Bathysiphon, a aplicação desses critérios estaria, evidentemente, restrita a espécimes vivos ou 

espécimes com partes moles apropriadamente preservados em coleções. Portanto, isso demonstra 

um problema epistemológico e taxonômico: a impossibilidade de distinguir, empírica e 

objetivamente, um espécime morto ou fossilizado de Bathysiphon de um espécime morto ou 

fossilizado não-ramificado de Nothia. Neste caso, a única forma objetiva – mas ainda assim pouco 

adequada – de diferenciá-los seria identificar Nothia não a partir de espécimes individuais, mas de 

assembleias com espécimes não-ramificados e espécimes ramificados nas quais fosse possível 

inferir que todos os indivíduos representassem organismos de uma mesma população (e.g., através 
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de análises estatísticas que indicassem distribuição gaussiana dos espécimes em função de suas 

dimensões). Este critério coletivo é pouco adequado taxonomicamente, mas se torna a única 

abordagem possível para espécimes mortos ou fossilizados. Portanto, a necessidade de utilização 

do critério proposto acima demonstra a impossibilidade de atribuir definitivamente à Bathsysiphon 

ou à Nothia indivíduos de assembleias que possuam apenas espécimes não-ramificados. 

De qualquer forma, a identificação específica pode confirmar a identificação genérica – 

driblando o problema descrito acima – nos casos em que seja possível identificar uma característica 

diagnóstica exclusiva de uma determinada espécie de Bathysiphon ou de Nothia. Um exemplo é o 

de Nothia robusta (Grzybowski, 1989), única espécie (considerando as espécies de ambos os 

gêneros) que apresenta um sulco mediano longitudinal. 

 

Bathysiphon sp. 1 

(Figura 33, A) 

Material: 7 espécimes, 2 da Formação Hobbs Glacier e 5 da Formação Weddell Sea. Lâminas 

GP/5E-4353 e GP/5E-4310, respectivamente. 

Descrição dos espécimes: Testa grande, tubular, alongada e linear, sem ramificações. Superfície 

lisa, mas com pequenas irregularidades e algumas porções com grande quantidade de cimento. 

Septos ausentes. Parede relativamente grossa. Cavidade interna preenchida por micrito claro e por 

alguns grãos máficos, os maiores na granulometria de areia. 

Tamanho: Maior espécime, proveniente da Formação Weddell Sea, com comprimento de 1770 

µm, largura variando suavemente entre 680 a 760 µm e espessura da parede variando entre 94 e 

141 µm. 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictitos das formações Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-

14-07) e Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, nível 03) na Ilha Seymour, Antártica 

Ocidental. 

 

Bathysiphon sp. 2 

(Figura 33, B) 

Material: 1 espécime. Lâmina GP/5E-4313. 

Descrição do espécime: Testa grande, tubular, alongada, comprimida e linear, sem ramificações. 

Superfície irregular, com sulcos irregulares e assimétricos de natureza tafonômica; áreas melhores 
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preservadas apresentam superfície lisa, com grãos muito pequenos. Pouco cimento. Discreta 

constrição próxima a uma das extremidades. Cavidade interna preenchida por micrito claro e grãos 

máficos, os maiores na granulometria de areia. 

Tamanho: Comprimento de 1492 µm e largura de 602 µm. Espessura da parede não pode ser 

aferida devido à má preservação do espécime. 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

 

 

Nothia Pflaumann, 1964 

Espécie-tipo: Rhizammina grilli Noth, 1951 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa alongada, tubular, podendo se ramificar esparsa e 

regularmente. Comumente preservada comprimida, de forma que a cavidade interna esteja 

completamente achatada. Parede aglutinada que pode ter mais de uma camada, construída de 

partículas de diferentes composições. Abertura na extremidade aberta. 

Discussão: As primeiras espécies do gênero, agora denominadas de Nothia grilli (Noth, 1951) e 

Nothia subalpina (Pflaufmann, 1964), foram descobertas em depósitos cretácicos da Austria e da 

Alemanha, respectivamente (Kaminski & Gradstein, 2005). Assim, o gênero foi considerado 

exclusivamente cretácico por Loeblich & Tappan (1987). Todavia, os trabalhos de revisão de 

Geroch & Kaminski (1992) e Kaminski & Gradstein (2005) revelaram que espécies atribuídas ao 

gênero Dendrophrya por Grzybowski (1898) pertenciam, na verdade, à Nothia. Kaminski & 

Gradstein (2005) então reconheceram na literatura diversas ocorrências de Nothia, atribuídas 

originalmente a diferentes espécies de Dendrophrya, o que demonstrou distribuições geográfica 

(quase cosmopolita) e cronoestratigráfica (Cretáceo Superior ao Mioceno Inferior) mutio mais 

amplas. 

 

Nothia robusta (Grzybowski, 1989) 

(Figura 33, C) 

Diagnose (Kaminski & Gradstein, 2005): Testa robusta, mais comumente linear, embora 

fragmentos com ramificações sejam encontrados raramente. A testa não exibe nenhuma grande 

dilatação ou constrição, e pode ser achatada e com um sulco mediano. Parede grossa, média a 
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finamente aglutinada, composta por grãos de quartzo, com superfície lisa, geralmente bem 

silicificada. Parede pode conter espículas de esponjas com orientação aleatória, e ocasionalmente 

pode haver pequenos grãos de minerais máficos na superfície da testa. Cavidade interna preenchida 

por micrito claro e grãos máficos, os maiores na granulometria de areia. 

Material: 4 espécimes. Lâmina GP/5E-4313. 

Descrição dos espécimes: Testa grande e linear, sem ramificações. Grãos médios a grandes. 

Escleritos silicosos ausentes ou indetectáveis na superfície e em seção. Constrição discreta em uma 

das extremidades da testa. Sulco mediano distinto em um dos lados da testa. Cor clara. 

Tamanho: Maior espécime com 2237 µm de comprimento e diâmetro máximo de 653 µm, com a 

espessura da parede variando entre 35 e 100 µm (variação provavelmente de natureza 

fossildiagenética). 

Discussão: Os espécimes seriam indistinguíveis de Bathysiphon no nível genérico, tendo em vista 

a linearidade e ausência de ramificação, mas a presença de um sulco mediano longitudinal, 

exclusivo de N. robusta (considerando-se as espécies de batisifoníneos), indica que de fato são 

representantes do gênero Nothia. 

Nothia robusta pode ser distinguida de outras espécies do gênero por seu grande tamanho, 

parede grossa e sulco mediano longitudinal, embora este último nem sempre esteja presente. Ainda 

que seja comum a presença de escleritos silicosos, esta característica não deve ser tida como 

diagnóstica, uma vez que não é encontrada em alguns espécimes, incluindo no lectótipo (cf. 

Kaminski & Gradstein, 2005). Além disso, a presença de escleritos também é observada em 

espécies de Bathysiphon (cf. Bathysiphon filiformis Sars, 1872 em Jones [1994]), sendo até mesmo 

citada como uma das características diagnótiscas deste gênero por Loeblich & Tappan (1987). De 

qualquer forma, assim como B. filiformis, escleritos podem estar presentes apenas na porção 

interna ou na superfície interna da testa, sendo visíveis apenas em seção. 

Os espécimes da Ilha Seymour possuem cor clara, muito similar àquela dos espécimes das 

bordas do Mar Labrador e do centro do Mar do Norte, no norte do Oceano Atlântico (Kaminski & 

Gradstein, 2005). Esta característica pode representar uma preferência de natureza genética, com 

os organismos selecionando especificamente grãos claros, conferindo à ela importantes 

significados filogenéticos e, portanto, biogeográficos; ou pode representar uma restrição 

ambiental, com os organismos utilizando os grãos claros apenas porque eram os únicos disponíveis 

no ambiente, sem qualquer significado além do paleoambiental. 
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Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Cretáceo Superior ao Mioceno Inferior (Kaminski & Gradstein, 

2005).  

Distribuição geográfica: Oceanos Atlântico e Pacífico, incluindo ocorrência em depósitos do 

Cretáceo Superior da Nova Zelândia. Todavia, sua distribuição pode ser consideravelmente mais 

ampla, uma vez que há diversos trabalhos que atribuem espécimes de N. robusta a outros gêneros 

de foraminíferos batisifoníneos (cf. Kaminski & Gradstein, 2005). 

 

 

Subordem Saccamminina Lankester, 1885 

Superfamília Psammosphaeroidea Haeckel, 1894 

Família Psammosphaeridae Haeckel, 1894 

Subfamília Psammosphaerinae Haeckel, 1894 

Psammosphaera Schulze, 1875 

Espécie-tipo: Psammosphaera fusca Schulze, 1875. 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa livre, grande, com até 6 mm de diâmetro, consistindo 

de uma a várias câmaras esférias fracamente conectadas. Parede aglutinada, com uma única 

camada de grãos de areia grossos e sem uma camada orgânica interna. Os grãos de areia fracamente 

aglutinados se separam por grandes poros, que servem como aberturas. 

Discussão: A descrição genérica deve ser emendada para incluir desde espécimes e espécies sem 

poros ou com poros indetectáveis, como Psammosphaera cava Moreman, 1930 (cf. Kircher & 

Brasier, 1989), até espécimes com uma abertura única, ampla e bem definida, como P. fusca (cf. 

Kaminski & Gradstein, 2005). 

 

Psammosphaera fusca Schulze, 1875 

(Figura 34) 



 

 

138 5. RESULTADOS 

Diagnose (Kaminski & Gradstein, 2005): Testa unilocular, esférica ou subesférica, livre ou 

séssil*, composta de uma camada única de grãos de areia cimentados sobre um revestimento 

orgânico interno. Espécimes normalmente tem uma abertua única, ampla e arredondada, sem lábio, 

a qual provavelmente funciona como abertura principal. A testa geralmente contém um ou dois 

grãos grandes incorporados à parede. A parede geralmente é composta por grãos minerais 

detríticos, mas pode incluir testas de outros foraminíferos bentônicos ou, em ambientes 

carbonáticos, de foraminíferos planctônicos. Ocasionalmente, um dos grãos aglutinados é tão 

grande que o espécime parece ter se desenvolvido anexado. 

Material: 7 espécimes. Lâmina GP/5E-4308. 

Descrição dos espécimes: Testa livre, esférica a esferoide. Poros ausentes ou não visíveis sob 

aumentos moderados (i.e., acima de X). Parede com grãos grossos e de composição e tamanho 

variados, contendo de um a quatro grãos que são maiores que os demais. Cimento amarelado 

visível entre os grãos. 

Tamanho: Maior espécime com até 550 µm de diâmetro. 

Discussão: Atualmente, Psammosphaera fusca ocorre em enseadas da Ilha Rei George, em 

profundidades entre 20 a 250 m (Gazdzicki & Majewski, 2003; Majewski, 2010), e no talude e 

planície abissal do Mar de Weddell (Cornelius et al., 2004), na Antártica Ocidental. A maior parte 

dos trabalhos de ocorrência na Antártica não ilustram ou descrevem os espécimes de P. fusca, 

impedindo comparações com os espécimes de outras áreas próximas. De qualquer forma, os 

espécimes são semelhantes aqueles ilustrados por Gazdzicki & Majewski (2003), provenientes da 

Ilha Rei George, tendo em vista o contorno geral e a textura superficial das testas, sendo apenas 

um pouco maiores. 

Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-

03, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Cretáceo Inferior (?Hauterivian) ao Recente (Kaminski & 

Gradstein, 2005; Holbourn, 2013). 

                                                           
* Por attached os autores se referem aos espécimes que aderem a grãos relativamente grandes e se desenvolvem sobre 

eles; mais como uma incrustação do que uma incorporação do grão à concha, que pode ser menor que ele. Assim, 

optou-se por traduzir o termo como “séssil”, em vez de “aderido”. 
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Distribuição geográfica: Cosmopolita, em ambientes de oceano profundo e em plataformas e 

fiordes de altas latitudes, incluindo Oceano Ártico e Antártica (Kaminski & Gradstein, 2005; 

Holbourn, 2013). 

 

 

Superfamília Saccamminoidea Brady, 1884 

Família Saccamminidae Brady, 1884 

Subfamília Saccammininae Brady, 1884 

Saccammina Carpenter, 1869 

Espécie-tipo: Saccammina sphaerica Brady, 1871 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa livre, câmara única globular com até 3,5 mm de 

diâmetro. Parede firme, com camada interna proteinácea coberta por partículas finas de quartzo 

aglutinadas por cimento orgânico. Abertura arredondada, quase nivelada ou produzida sobre um 

pescoço curto, com a parede orgânica interna modificada em um aparato oral ou tubo 

entosoleniano ao redor da abertura. 

Discussão: O gênero deve ser emendado para incluir formas com pescoço médio a longo, tendo 

em vista que, ao menos em Saccammina grzybowskii (Schubert, 1902), pescoço curto é uma 

característica ecofenotípica ou tafonômica, como demonstrado por seus espécimes eocênicos e 

miocênicos do Mar Labrador, os quais apresentam pescoço consideravelmente longo (de um terço 

do diâmetro da testa até pouco maior que o maior diâmetro da testa), muito maiores que aqueles 

da espécie-tipo ou de outras espécies do gênero, e também pescoço curto em espécimes miocênicos 

(cf. Kaminkis & Gradstein, 2005). 

 

Saccammina grzybowskii (Schubert, 1902) 

(Figura 35) 

Diagnose (Kaminski & Gradstein, 2005): Testa unilocular, com contorno quase circular e 

geralmente comprimida. Abertura geralmente localizada na periferia da testa, sobre um pescoço 

pronunciado. Parede apresenta grãos médios a finos. 

Material: 1 espécime. Lâmina GP/5E-4308. 

Descrição do espécime: Testa com contorno quase circular e muito comprimida. Parede com grãos 

médios e alguns grossos. Parede com textura relativamente lisa em um perfil e grosseira no outro 
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perfil. Pescoço pronunciado e alargado, com diâmetro mais ou menos uniforme. Abertura circular 

na extremidade do pescoço. 

Tamanho: Testa com comprimento total de 1220 µm e diâmetro de 788 µm; pescoço com 420 µm 

de comprimento e 378 de diâmetro 

Discussão: Saccammina grzybowskii difere de espécimes juvenis de Reophax sp. por possuir testa 

achatada e abertura sobre um pescoço projetado, em vez de testa piriforme e abertura levemente 

projetada ou sobre um pescoço curto. Entretanto, espécimes mal preservados de S. grzyboskii (i.e., 

com pescoço obliterado e testa comprimida durante a fossildiagenese) podem ser indistinguíveis 

de espécimes de Reophax spp., ou mesmo de outros táxons aglutinados e uniloculares. 

Kaminski & Gradstein (2005) sinonimizam S. grzyboskii com os seguintes táxons: Reophax 

difflugiformis Brady, 1879, Pelosina complanata Franke, 1912, Placentammina gutta Majzon, 

1943 e Pelosina dubia Cushman & Renz, 1984. Os autores não sinonimizam formalmente 

Saccammina difflugiformis (Brady, 1879), utilizado por diversos autores, tendo em vista que Brady 

(1879) incluiu em R. difflugiformis formas que correspondem a dois ou mais táxons, incluindo 

espécimes juvenis de Reophax spp. Todavia, os autores indicam que diversas formas atribuídas à 

S. difflugiformis (ou R. difflugiformis) correspondem à S. grzybowskii. Kaminski & Gradstein 

(2005) ressaltam ainda que alguns espécimes relatados como S. difflugiformis por Brady (1884) 

para o Paleoceno da Nova Zelândia possuem “um pescoço longo, largo e afunilado”, em vez do 

pescoço delgado e mais definido típico de S. grzyboski, o que indica que são similares ou quase 

indênticos ao espécime da Formação Weddell Sea. E uma vez que Kaminski & Gradstein (2005), 

em sua descrição revisada da espécie, se referem ao pescoço diagnóstico apenas como “pescoço 

pronunciado”, não há empecilhos para que tanto as formas do Paleoceno da Nova Zelândia quanto 

aquela da Formação Weddell Sea sejam atribuídas à S. grzybowski, sendo as diferenças 

interpretadas como uma variação morfológica possivelmente comum ou até mesmo como uma 

feição tafonômica. 

Saccammina grzybowskii difere de Sculptobaculites barri Beckmann, 1991, com o qual 

guarda semelhanças superficiais, por não apresentar suturas (uma vez que é unilocular) e possuir 

pescoço verdadeiro, enquanto S. barri apresenta suturas pouco distintas a indistintas e possui uma 

porção uniserial que se assemelha a um pescoço devido às suturas pouco ou nada evidentes que 

camuflam sua natureza multilocular. Todavia, neste último caso, o desenvolvimento da porção 
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uniserial a partir da porção inicial planiespiral se dá tangencialmente, permitindo inferir com 

segurança a natureza inicialmente espiralada de S. barri.  

Os espécimes da Ilha Seymour são consideravelmente maiores que os topotipos, 

provenientes de depósitos oligocênicos da Itália, os quais apresentam 0,62 mm de comprimento; e 

que os espécimes paleogênicos da Formação Lizard Spring nas ilhas Trinidad e Tobago, porção 

sudoeste do Atlântico Norte, que apresentam diâmetro entre 0,4 e 0,55 mm (cf. Kaminski & 

Gradstein, 2005). Os espécimes também são consideravelmente maiores que aqueles dos depósitos 

do Mioceno Tardio da Bacia Transilvaniana, Romenia, que apresentam pouco mais de 400 µm de 

comprimento (Beldean & Filipescu, 2011). 

De qualquer forma, exceto pelo tamanho, que, assim como a presença de um pescoço largo, 

não é considerada uma característica morfológica diagnóstica para a espécie, o espécime da Ilha 

Seymour apresenta todas as características diagnósticas de S. grzybowskii. 

Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-

03, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Cretáceo Inferior ao Neogeno (Kaminski & Gradstein, 2005). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita, embora seja mais comum em depósitos do hemisfério norte. 

Ocorre no sudoeste do Oceano Pacífico, na costa da Ilha Norte, Nova Zelândia (Kaminski & 

Gradstein, 2005).  

 

 

Classe Globothalamea Pawlowski et al., 2013 

Subclasse Texturaliia Mikhalevich, 1980 

Ordem Lituolida Lankester, 1885 

Subordem Trochamminina Saidova, 1981 

Superfamília Trochamminoidea Schwager, 1877 

Família Trochamminidae Schwager, 1877 

Subfamília Polystomammininae Brönnimann & Beurlen, 1977 

Deuterammina Brönnimann, 1976 

Espécie-tipo: Trochammina glabra Heron-Allen & Earland, 1932. 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa livre, trocoespiral, planoconvexa. Numerosas 

câmaras, que aumentam gradualmente em tamanho com a acresção, com suturas radiais e periferia 
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arredondada. Parede fina, aglutinada, com camada única e imperforada. Abertura primária 

interiomarginal, umbilical-extraumbilical, com aberturas secundárias na ponta externa da abertura 

da última câmara, permanecendo aberta na região umbilical conforme novas câmaras são 

adicionadas sobre as aberturas primárias. 

Discussão: O táxon ocorre exclusivamente em depósitos plataformais holocênicos do Atlântico 

Norte, no alto mar da Irlanda, e do Atlântico Sul, na Argentina, Terra do Fogo e Ilhas Falklands 

(Loeblich & Tappan, 1987). 

 

Deuterammina sp. 

(Figura 36) 

Material: 1 espécime. Lâmina GP/5E-4342. 

Descrição do espécime: Testa trocoespiral e planoconvexa. Nove câmaras visíveis no lado 

umbilical da última espiral, as quais aumentam de tamanho gradualmente. Última câmara um 

pouco inflada, com sua maior parte voltada para o lado espiral. Suturas radiais pouco nítidas. 

Periferia arredondada. Abertura interiomarginal, umbilical-extraumbilical. Aberturas secundárias 

ausentes ou não detectáveis.  

Tamanho: Espécime com 920 µm de diâmetro maior e 376 µm de largura. 

Discussão: O espécime está relativamente mal preservado. Embora esteja completo e não esteja 

distorcido, há muito cimento fossildiagenético, que recobre parte da face apertural e do lado 

umbilical, dificultando a visualização das suturas. Ainda assim, o espécime mostra similariedades 

com aqueles de Deuterammina glabra (Heron-Allen & Earland, 1932) dos depósitos holocênicos 

das Ilhas Malvinas, ilustrados em Loeblich & Tappan (1987), como o contorno geral, forma, 

suturas e número de câmaras do lado umbilical. Todavia, a última câmera do espécime da Ilha 

Seymour é mais inflada que aquela do espécime ilustrado em Loeblich & Tappan (1987). 

Deuterammina glaba também foi relatada em depósitos holocênicos da Bacia Palmer Deep 

(Ishman & Domack, 1994 [que se referiu ao táxon como Trochammina intermedia]; Osterman et 

al., 2001), mas a ausência de descrições detalhadas e de ilustrações impedem comparações. 

Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito da Formação Weddell Sea (seção Sey-13, nível 17) na 

Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 
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Subordem Verneulinina Mikhalevich & Kaminski, 2000 

Superfamília Verneuilinoidea Cushman, 1911 

Família Verneuilinidae Cushman, 1911 

Subfamília Verneuilinoidinae Suleymanov, 1973 

Verneuilinoides Loeblich & Tappan, 1949 

Espécie-tipo: Verneuilina schizea Cushman & Alexander, 1930 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa livre, alongada, arredondada a lobulada em seção. 

Totalmente trisserial. Câmaras subglobulares, com suturas distintas e deprimidas. Parede 

aglutinada, com estrutura simples. Abertura em arco interiomarginal. 

 

Verneuilinoides cf. neocomiensis (Mjatliuk, 1939) 

(Figura 37) 

Descrição (Holbourn et al., 2013): Testa forma uma série trisserial, alongada, gentilmente bojuda, 

subarrendada em seção. Os conjuntos de sete ou mais câmaras moderadamente infladas são 

separados por suturas distintas e deprimidas. Alguns espécimes apresentam tendência a se 

tornarem bisseriais no último verticilo. Paredes das câmaras são, geralmente, finamente 

aglutinadas e bem cimentadas A abertura primária corresponde a um arco interiomarginal. 

Material: 4 espécimes. Lâmina GP/5E-4308. 

Descrição dos espécimes: Testa grande, trisserial e alongada, subcircular a elíptica em seção. 

Superfície fina a moderadamente aglutinada, com cor clara, esbranquiçada, quase uniforme. 

Câmaras moderadamente infladas e com contorno levemente subagudo. Quatro câmaras em cada 

uma das três séries. Suturas deprimidas, muito pouco ou nada distintas. Abertura em arco 

interiomarginal, pouco evidente. 

Tamanho: Maior espécime com comprimento de 1213 µm e largura máxima de 764 µm. 

Discussão: Os espécimes da Ilha Seymour se assemelham aqueles de V. cf. neocomiensis do 

sudoeste do Oceano Pacífico, descritos e ilustrados em Holbourn et al. (2013), tendo em vista o 

contorno geral, suturas distintas e pouco deprimidas e cor clara quase homogênea, mas diferem 

pelos espécimes da Ilha Seymour serem menos alongados e maiores. 

Características como o menor número de câmaras por série, a ausência de bisserialidade 

nos últimos estágios de desenvolvimento e a testa menos alongada sugerem que os espécimes da 

localidade estudada representam subadultos. Todavia, a diferença considerável do tamanho destes 
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espécimes com aqueles de Kaminski et al. (1992) e de Holbourn et al. (2013) torna esses traços 

morfológicos excêntricos. Assim, os espécimes da Ilha Seymour podem representar um caso de 

gigantismo de V. neocomiensis, correspondendo, portanto, a uma variação morfológica, ou devem 

ser alocados em uma nova espécie, próxima de V. neocomiensis, ou em uma subespécie de V. 

neocomiensis. 

Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito da porção Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; 

seção Sey-03, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Cretáceo Inferior (Berriasiano ao Albiano) (Holbourn et al., 

2013) 

Distribuição geográfica: Cosmopolita Kaminski, com ocorrências no sudoeste do Oceano Pacífico 

(Kaminski et al., 1992) e no Grupo Barrow (Hauteriniano ou pós-Hauteriniano) da Austrália 

Ocidental (Holbourn et al., 2013). 

 

 

Order Textulariida Delage et Hérouard, 1896 

Subordem Textulariina Delage & Hérouard, 1896 

Família Textulariidae Ehrenberg, 1838 

Subfamília Textulariinae Ehrenberg 

Textularia Defrance, 1824 

Espécie tipo: Textularia sagittula Defrance, em de Blainville, 1824. 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa totalmente bisserial, ou pode haver uma terceira 

câmara adventícia contra as duas primeiras câmaras na geração microsférica. Parede aglutinada, 

com canalículos que podem se abrir como perfurações ou serem fechados por uma fina camada 

aglutinada e tipicamente fechadas internamente pelo revestimento interno orgânico da testa. 

Abertura em arco baixo ou fenda na base da face apertural. 

   

Textularia sp. 1 

(Figura 38, A) 

Material: 2 testas. Lâmina GP/5E-4307. 
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Descrição dos espécimes: Testa bisserial, finamente aglutinada e achatada lateralmente. Câmaras 

com largura pouco maior que a altura, as quais aumentam rapidamente de tamanho. Suturas muito 

pouco distintas e pouco deprimidas. Abertura em fenda interiomarginal, pouco distinta. 

Tamanho: Maior espécime com comprimento de 275 µm e largura máxima de 252 µm. 

Discussão: O estado de preservação dos espécimes impossibilita sua atribuição segura a qualquer 

espécie de Textularia, mas seu contorno geral, formato das câmaras e tipo de abertura o distinguem 

claramente de outros gêneros morfologicamente similares, como Siphotextularia Finlay, 1939 e 

Dorothia Plummer, 1931. 

Ocorrência: Arenitos com estratificações cruzadas do topo da Formação La Meseta (Eoceno; seção 

Sey-01, nível 01), Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

 

Textularia sp. 2 

(Figura 38, B) 

Material: 2 testas. Lâmina GP/5E-4307. 

Descrição dos espécimes: Testa bisserial, finamente aglutinada e pouco achatada lateralmente. 

Câmaras globosas, as quais aumentam rapidamente de tamanho. Suturas muito pouco distintas e 

pouco deprimidas. Abertura em fenda interiomarginal, pouco distinta. 

Tamanho: Maior espécime com comprimento de 275 µm e largura máxima de 252 µm. 

Discussão: O estado de preservação dos espécimes impossibilita sua atribuição segura a qualquer 

espécie de Textularia, mas seu contorno geral, formato das câmaras e tipo de abertura o distinguem 

claramente de outros gêneros morfologicamente similares, como Siphotextularia Finlay, 1939 e 

Dorothia Plummer, 1931. 

Ocorrência: Arenitos com estratificações cruzadas do topo da Formação La Meseta (Eoceno; seção 

Sey-01, nível 01), Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

 

 

Class Tubothalamea Pawlowski et al., 2013 

Ordem Spirillinida Hohenegger & Piller, 1975 emend. Pawlowski et al., 2013 

Superfamília Ammodiscacea Reuss, 1862 

Família Ammodiscidae Reuss, 1862 

Subfamília Ammovolummininae Chernykh, 1967 
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Ammodiscus Reuss, 1862 

Espécie-tipo: Ammmodiscus infimus Bornemann, 1974 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Prolóculo globular seguido por enrolamento planiespiral. 

Câmara secundária tubular indivisa, firmemente sobreposta à espiral anterior, que serve de 

substrato para a nova câmara. Superfície ocasionalmente com constrições transversas de 

crescimento, mas sem subdivisões internas. Parede aglutinada. Abertura em arco na extremidade 

aberta da câmara tubular. 

 

Ammodiscus pennyi Cushman & Jarvis, 1928 

(Figura 39) 

Diagnose (Holbourn et al., 2013): Testa grande e robusta. Prolóculo globular e câmara secundária 

tubular com 4 a 5 espirais. Enrolamento irregular na última espiral. Câmara secundária larga, com 

diâmetro tendendo a ser uniforme. Parede espessa, com grãos grandes e grossos e muito cimento. 

Abertura simples ao final do tubo. 

Material: 2 espécimes. Lâmina GP/5E-4313. 

Descrição dos espécimes: Testa grande e com contorno circular. Última espiral irregular, mas 

ainda em plano planiespiral. Superfície lisa, mas com pequenas irregularidades microscópicas. 

Câmara larga e com diâmetro praticamente uniforme na última espiral. Abertura em u na 

extremidade da câmara tubular. 

Tamanho: Maior espécime com 1900 µm de diâmetro. 

Discussão: A. pennyi difere das outras espécies do gênero por apresentar enrolamento irregular na 

última espiral. Adicionalmente, difere de Ammodiscus latus Grzybowski, 1898 por ser maior, ter 

maior número de espirais e apresentar parede mais espessa e, em geral, com grãos maiores (cf. 

Holbourn et al., 2013). De qualquer forma, o tamanho dos grãos por si só e pouco informativo, 

uma vez que ambas espécies contêm indivíduos com características intermediárias neste critério 

(cf. Kaminski & Gradstein, 2005; Holbourn et al., 2013). 

Os espécimes da Formação Hobbs Glacier diferem daqueles cretácicos da Formação Lopez 

de Bertodano por apresentarem menor número de espirais, crescimento mais acentuado entre as 

espirais e mais irregularidades no enrolamento (cf. Huber, 1988). Por outro lado, eles se 

assemelham aqueles de A. pennyi dos depósitos cretácicos do sudeste do Oceano Atlântico, alto 

mar África, relatados por Krasheninnikov & Pflaumann (1977), por apresentam 2 ou 3 espirais e 
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superfície lisa e irregular, mas diferem pelos espécimes cretácicos apresentarem relevo externo 

consideravelmente mais irregular e diâmetro máximo de 1 mm (metade do tamanho dos espécimes 

aqui relatados). A princípio, a irregularidade das testas pode ser interpretada como tendo origem 

fossildiagenética, enquanto o tamanho menor pode ser de natureza ecofenotípica (e.g., espécimes 

menores em ambientes pobres em nutrientes ou oxigênio). Porém, tendo em vista a ausência de 

deformação em outros foraminíferos associados aos espécimes de A. pennyi relatados por 

Krasheninnikov & Pflaumann (1977), incluindo espécimes de Ammodiscus cretaceus cretaceous 

(Reuss, 1845), é improvável que a deformação dos espécimes de A. pennyi decorra de compressão 

fossildiagenética. Quanto à possibilidade de o tamanho reduzido representar uma morfologia típica 

de determinadas condições ambientais (e.g., baixa quantidade de nutrientes ou oxigênio), essa 

discussão é especulativa, tendo em vista a ausência de informações sobre a matriz na qual os 

espécimes se encontravam. 

É possível que os espécimes atribuídos a A. pennyi por Krasheninnikov & Pflaumann 

(1977) representem, na verdade, uma espécie de Lituotuba Rhumbler, 1895 – foraminífero 

lituolídeo caracterizado, entre outras feições, por enrolamento inicial irregular ou estreptoespiral a 

planiespiral, poucas espirais e superfície lisa –, uma vez que os espécimes ilustrados são 

marcadamente irregulares no diâmetro da câmara secundária e no enrolamento, que parece ser, de 

fato, estreptoespiral. 

Embora os espécimes encontrados na Ilha Seymour e de outras ocorrências não 

apresentarem despirilamento, é necessário citar que Kaminski et al. (1988) relatam um espécime 

com essa feição na porção inferior da Formação Lizard Spring (Paleoceno ao Eoceno), em 

Trinidad, Atlântico Norte, que pode justificar uma emenda na diagnose da espécie. 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Cretáceo Superior (Campaniano) ao Paleoceno (Holbourn et al., 

2013). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita (Kaminski & Gradstein, 2005; Holbourn et al., 2013), 

incluindo ocorrência nos depósitos paleocênicos da Formação Lopez de Bertodano (Cretáceo ao 

Paleoceno) na Ilha Seymour, Península Antárctica (Huber, 1988). 
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Ammodiscus sp. nov. 

(Figuras 40, 41 e 42) 

Diagnose: Testa elipsoide grande, bicôncava. Prolóculo globular alongado, relativamente grande. 

Câmara secundária tubular com aumento de tamanho lento. Cinco a seis espirais. Superfície lisa, 

com grãos muito pequenos. Estrangulamentos discretos e superficiais na câmara tubular, 

distribuídos irregularmente em distâncias submilimétricas ou, raramente, milimétricas, sem a 

formação de constrições verdadeiras. 

Descrição: Testa elipsoide grande, com diâmetro menor de 59 a 69% do tamanho do diâmetro 

maior (N=10). Prolóculo globular alongado. Cinco a seis espirais, mas cinco sendo o número mais 

comum. A nova espiral recobre aproximadamente dois quintos da espiral anterior. Superfície lisa, 

com grãos muito pequenos, visíveis a partir do aumento de 2000x. Aumento de tamanho discreto 

e gradual da câmara secundária. Sem constrições, mas com estrangulamentos discretos no 

diâmetro da câmara, espaçados irregularmente, em intervalos submilimétricos a, raramente, 

milimétricos, o que confere um contorno levemente irregular a certas partes da testa. Abertura em 

forma de u na extremidade da câmara tubular. Testa de cor cinza escura e lustrosa. Cimento branco-

acinzentado abundante, geralmente entre as suturas espirais, mas ocasionalmente recobrindo partes 

da câmara tubular. 

Tamanho: Maior espécime completo (holótipo) com 3328 µm no maior diâmetro e 430 µm de 

largura (equivalente a última câmara). Espécime incompleto (parátipo 2) com diâmetro maior de 

1863 µm e diâmetro maior total estimado em 3726 µm, com 439 µm de largura. 

Holótipo: Testa completa (Figura 8, A). Diâmetro maior de 3328 µm, diâmetro menor de 1956 µm 

e espessura (equivalente àquele da última câmara) de 430 µm. Proveniente da matriz algilítica de 

diamictito da Formação Hobbs Glacier (Mioceno), seção Sey-03, nível 07. Lâmina GP/5E-4363. 

Paratípos: 10 testas, sete provenientes da Formação Hobbs Glacier (Mioceno, seção 03, nível 03) 

e três da Foração Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, nível 7). Lâminas GP/5E-4364 e 

GP/5E-4365, respectivamente. Parátipo 1 (Figura 8, B) apresenta diâmetro maior de 2969 µm, 

diâmetro menor de 2044 µm e largura (equivalente àquele da última câmara) de 372 µm, 

proveniente do nível 03. Parátipo 2 (Figura 8, C), representa o maior espécime encontrado, se 

considerado a porção ausente, também proveniente do nível 03. 

Depositório dos tipos: Laboratório de Paleontologia Sistemática do Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo (IGc-USP). 
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Nível-tipo: Mioceno. 

Localidade-tipo: Formação Hobbs Glacier, Ilha Seymour, Antártica Ocidental.  

Discussão: Ammodiscus sp. nov. difere de A. tenuis Brady, 1884 por apresentar um aumento mais 

gradual no tamanho da câmara (cf. Jones, 1994; Holbourn e al. 2013), por ser consideravelmente 

menor (tendo em vista a geração macrosférica de Ammodiscus sp. nov.) e não apresentar a 

tendência ao enrolamento tangencial (cf. Charnock & Jones, 1990). Difere de A. pennyi Cushman 

& Jarvis, 1928, que já foi relatado em depósito cretácicos da Ilha Seymour por Huber (1988), por 

não apresentar enrolamento irregular e não ter relevo circular. Difere de A. cretaceous (Reuss, 

1855), que também já foi relatado para os depósitos cretácicos da Ilha Seymour por Huber (1988), 

por este ter câmara relativamente mais inflada, relevo pouco elipsoide, suturas distintas e linhas 

radiais de crescimento visíveis (cf. Muftah,1995). Difere de A. peruvianus Berry, 1928 por este 

ser menor (até 1,3 mm no maior diâmetro dos maiores espécimes), possuir maior número de 

espirais (até oito), pela câmera aumentar de tamanho de forma menos pronunciada (Kaminsk & 

Gradstein, 2005) e pelo contorno elíptico ser consideravelmente mais irregular (i.e., elipsoide). 

Cabe citar que os espécimes também foram comparados com aqueles de A. cretaceus 

cretaceous (Reuss, 1845) e A. cretaceous rugosus Schijfsma, 1946, relatados por Krasheninnikov 

& Pflaumann (1977), encontrados em depósitos da costa da África Ocidental, sudeste do Atlântico 

Norte. Entretanto, não se reconhece aqui a validade desse táxon, tendo em vista (1) a coocorrência 

das pretensas subespécies em uma mesma área geográfica e (2) sua coocorrência em diversas áreas 

geográficas distintas. Logo, os táxons não satisfazem os critérios do conceito de subespécie (e.g., 

Mayr & Ashlock, 1991), uma vez que a coocorrência dos dois morfotipos e sua distribuição 

geográfica indicam não uma subpopulação em evolução, mas espécimes de A. cretaceous com 

variações morfológicas (provavelmente ecofenotípicas) ou tafonômicas relativamente comuns. 

(Uma subespécie corresponde, por definição, a uma subpopulação cujos indivíduos apresentam 

características que os distinguem das outras populações e que estão geograficamente isoladas 

delas, justamente porque estão sofrendo algum isolamento e divergência evolutiva da população 

ancestral [cf. Mayr, 1963; Mayr & Ashlock, 1991].) 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictitos das formações Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-

03, nível 07) e Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, nível 03) na Ilha Seymour, Antártica 

Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Mioceno ao Plio-Pleistoceno. 
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Distribuição geográfica: Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

 

 

Subfamília Usbekistaniinae Vyalov, 1968 

Glomospira Rzehak, 1885 

Espécie-tipo: Trochammina squamata Jones & Parker var. gordialis Jones & Parker, 1860 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Prolóculo seguido por câmara secundária indivisa com 

enrolamento estreptoespiral a pouco irregular. Parede finamente aglutinada. Abertura na 

extremidade aberta do tubo. 

 

Glomospira charoides (Jones & Parker, 1860) 

(Figura 43) 

Diagnose (Kaminski & Gradstein, 2005): Testa livre, prolóculo seguido por enrolamento 

trocoespiral, câmara secundária tubular indivisa, enrolada sobre um eixo vertical. A testa 

compreende aproximadamente 3 camadas de enrolamento, e há tipicamente 6 ou 7 verticilos na 

camada mais externa. O último verticilo pode desviar do eixo de enrolamento e estar inclinado 

para o eixo, em formato de laço ou irregular. Parede finamente aglutinada, cimentada por matéria 

orgânica indiferenciada, com revestimento interno e externo e superfície lisa. Abertura na 

extremidade aberta do tubo. 

Material: 2 espécimes. Lâmina GP/5E-4317. 

Descrição dos espécimes: Testa grande. Câmara tubular ampla, enrolada sobre eixo vertical, mas 

claramente estreptoespiral na morfologia final. Parede em geral com grãos finos, resultando em 

uma textura lisa, mas ocasionalmente com grãos médios. Grande quantidade de cimento 

concentrado entre as suturas das espirais. Abertura ampla, em U, na extremidade aberta do tubo. 

Tamanho: Maior espécime com diâmetro maior de 1352 µm e diâmento menor de 1208 µm. 

Discussão: Glomospira charoides apresenta uma lista sinonímica com pelo menos 16 táxons, mas 

este número pode subir para 34, uma vez que há 18 subespécies ou variedades que podem ser 

sinonimizadas por se tratarem de táxons descritos com base em características de natureza 

tafonômica (cf. Kaminski & Gradstein, 2005), por não satisfazerem os critérios de subespécies (cf. 

Mayr, 1963; Mayr & Ashlock, 1991). 
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Com base em descrições e imagens, é possível afirmar que ao menos seis subespécies ou 

variedades podem ser válidas (i.e., descritas a partir de espécimes com diferenças de natureza 

biológica, e não tafonômica). Enquanto alguns desses táxons foram baseados em espécimes 

alterados tafonomicamente (e.g., Glomospira charoides subcharoides [Khalilov 1959], 

provavelmente um morfotipo gerado pela compressão fossildiagenética da testa), outros de fato 

apresentam características que os distinguem da diagnose específica (e.g., Glomospira charoides 

antarctica [Saidova, 1975], com sua superfície muito lisa e lustrosa, e G. charoides profunda 

[Saidova, 1975], com seu tamanho consideravelmente menor para a espécie; cf. Kaminski & 

Gradstein, 2005). Contudo, a maioria das subespécies ou variedades são distinguíveis por 

variações no ângulo do enrolamento ou da completa aleatoriedade de enrolamento nos últimos 

estágios de desenvolvimento. Portanto, tais táxons podem ser considerados válidos caso satisfaçam 

os requisitos do conceito de subespécie (cf. Mayr, 1963; Mayr & Ashlock, 1991) de habitar uma 

(única) subdivisão geográfica da área da espécie (em parapatria ou alopatria, portanto) e diferir 

morfologicamente de todas as outras populações da espécie. De qualquer forma, a variedade 

morfológica de G. charoides é considerável, não importando se os morfotipos constituem 

verdadeiras subespécies ou variações intraespecíficas (i.e., ecofenotípicas) comuns de uma única 

espécie. 

Os espécimes encontrados na Formação Weddell Sea não possuem nenhuma diferença 

significativa dos espécimes tipos de G. charoides, a não ser por seus tamanhos consideravelmente 

maiores. Todavia, diferem dos espécimes paleocênicos de G. charoides do Mar da Tasmâmia por 

esses possuírem as primeiras espirais mais visíveis e com enrolamento mais regular (cf. King, 

1989), e se assemelham aquele proveniente dos depósitos cretácicos da Planície Abissal Argo, 

parte oriental do Oceano Índico, no alto mar a noroeste da Austrália Ocidental, ilustrado em 

Kaminski & Gradstein (2005), por possuirem (1) morfologia geral globoboide, (2) superfície lisa, 

sem grãos maiores distribuídos aleatoriamente, e (3) 4 espirais visíveis exteriormente, enroladas 

ao longo do eixo vertical. Infelizmente, a abertura não pode ser comparada devido à ausência de 

descrição e ilustração destes espécimes cretácicos. 

Embora G. charoides não tenha importância bioestratigráfica como táxon em si, fácies com 

predominância da espécie, geralmente associadas a assembleias de microfósseis silicosos e 

sedimentos carbonosos, têm importância bioestratigráfica em depósitos cretácicos e paleogênicos 

(Houlborn et al., 2013). 
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Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pliestoceno; seção Sey-

07, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Jurássico ao Recente (Kaminski & Gradstein, 2005; Houlborn et 

al., 2013). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita (Kaminski & Gradstein, 2005), incluindo a costa pacífica da 

Antártica (Sabbatini et al., 2004) 

 

 

Suborder Lituolina Lankester, 1885 

Superfamília Lituolacea de Blainville, 1827 

Família Haplophragmoididae Maync, 1952 

Gobbettia Dhillon, 1968 

Espécie-tipo: Gobbettia wilfordi Dhillon, 1968. 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa espiralada, planiespiral e umbilicada. Câmeras 

aumentam rapidamente em altura. Parede proteinácea e flexível, daí a testa se apresentar 

frequentemente um pouco achatada. Testa lisa e translúcida. Abertura equatorial, aérea, com uma 

abertura arqueada única ou duas aberturas simétricas baixas na face apertural, cercada por uma 

margem elevada. 

Discussão: Loeblich & Tappan (1987, p. 66) comentam que, embora “a descrição original indique 

uma abertura primária basal baixa, em adição a uma ou múltiplas aberturas aéreas baixas bordeada 

ou bordeadas por um lábio”, os tipos ilustrados possuem apenas uma abertura aérea, sendo 

“duvidosa a presença de uma abertura interiomarginal adicional. ” 

 Cabe citar também que a testa é caracteristicamente involuta, tendo em vista as ilustrações 

tanto em Dhillon (1968) quanto em Loeblich & Tappan (1987), embora isto não seja claramento 

descrito nestes trabalhos. 

 

Gobbettia sp. 

(Figura 44) 

Material: 1 espécime. Lâmina GP/5E-4313. 

Descrição do espécime: Testa planiespiral involuta. Umbigo presente, mas pouco evidente devido 

a presença de cimento fossildiagenético. Câmeras aumentam rapidamente em tamanho, tanto em 
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largura quanto em altura. Suturas radiais, pouco deprimidas e muito pouco nítidas. Superfície lisa, 

com pequenas irregularidades de natureza tafonômica. Contorno elipsoide, provavelmente 

acentuado por compressão fossildiagenética em sentido longitudinal, mas não lateral. Abertura 

única em arco aéreo estreito.  

Tamanho: Espécime com 1416 µm de comprimento e 633 µm de largura (correspondendo a largura 

da última câmara) 

Discussão: O estado de preservação do espécime, coberto parcialmente por micrito 

fossildiagenético nas laterais e na face apertural, não permite sua atribuição a uma das duas 

espécies conhecidas de Gobbettia, Gobbettia wilfordi Dhillon, 1968 e Gobbettia klompei Dhillon, 

1968. Todavia, o contorno do espécime e suas suturas são semelhantes àquelas do holótipo de G. 

wilfordi, proveniente dos depósitos holocênicos da Malásia. 

 O espécime da Ilha Seymour apresenta uma pequena irregularidade no plano equatorial 

elipsoide, o que sugere uma compressão no sentido longitudinal da testa, que é uma morfologia 

comum segundo a descrição do gênero por Loeblich & Tappan (1987). Assim, as câmaras com 

altura relativamente menor e largura relativamente maior do espécime, se comparadas àquelas dos 

espécimes ilustrados nos dois estudos citados, representa uma assimetria um pouco mais 

significativa que aquela normalmente aceita para o gênero. 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07), Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

  

 

Família Lituolidae Blainville, 1827 

Subfamilia Ammomarginulininae Podobina, 1978 

Ammomarginulina Wiesner, 1931 

Espécie tipo: Ammomarginulina ensis Weisner, 1931. 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa alongada, fortemente comprimida. Enrolamento 

planiespiral no primeiro estágio; despiralada e retilínea no segundo estágio. Suturas oblíquas. 

Parede aglutinada, com acabamento grosseiro. Abertura terminal e arredondada, no ângulo dorsal 

da testa. 

Discussão: Com a designação de Ammomarginulina aubertae Gradstein & Kaminski, 1989, o 

segundo estágio de desenvolvimento, unisserial e linear, passou a não ser diagnóstico para o 
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gênero. De fato, Kaminski & Gradstein (2005) afirmam que são raros os espécimes de A. aubertae 

que possuem o segundo estágio unisserial e que a escolha de um holótipo com apenas o primeiro 

estágio (cf. Gradstein & Kaminski, 1989) se deve ao fato desse ser o morfotipo mais comum da 

espécie. 

 

Ammomarginulina cf. aubertae Gradstein & Kaminski, 1989 

(Figura 45) 

Diagnose (Gradstein & Kaminski, 1989): Testa com parte inicial com enrolamento planiespiral, 

umbigo aberto e sutura entre as espirais. Última espiral com 10 a 18 câmaras, mas 14 câmaras 

sendo o valor mais comum. Suturas levemente deprimidas, podendo ser levemente curvadas ou 

sigmoidais na parte planiespiral. Em espécimes bem preservados, as suturas se destacam como 

linhas escuras quando vistas em fundo escuro. Periferia arredondada ou levemente lobada na 

região das suturas. Câmaras aumentam de tamanho lentamente. A parte final, quando presente, se 

apresenta uniserial, sendo curta e se estendendo tangencialmente da parte espiral, seguindo o plano 

de enrolamento. Face apertural pode ser plana ou levemente convexa, com contorno oval. Abertura 

na parte espiral é aérea e se eleva sobre um pescoço curto no topo da face apertural, resultando em 

câmaras conectadas por um tubo em forma de u, que se expressa exteriormente como lobos 

periféricos. Lobos podem apresentar uma dilatação bulbosa. Abertura na parte despiralada é 

terminal, ao lado dorsal da face apertural. Parede aglutinada com grãos finos a médios, na maioria 

quartzosos, com muito cimento. 

Material: 1 espécime. Lâmina GP/5E-4342. 

Descrição do espécime: Testa muito grande, involuta e comprimida lateralmente. Superfície 

rústica, composta por grãos relativamente grossos, visíveis a partir do aumento de 50x, resultando 

em um acabamento grosseiro. 11 câmaras na última espiral, com suturas oblíquas pouco distintas 

e muito pouco deprimidas. Muito cimento na região das suturas. Crescimento lento no tamanho 

das câmaras. Abertura arredondada, pouco evidente devido ao preenchimento por sedimento. 

Tamanho: Espécime com diâmetro maior de 2467 µm largura de 436 µm (equivalente a largura da 

última câmara). 

Discussão: Embora espécies de Ammomarginulina sejam relativamente comuns tanto no Mar de 

Weddell (Cornelius & Gooday, 2004), na Antártica Ocidental, quanto na Nova Caledônia 

(Debenay, 2012), no sudoeste do Oceano Pacífico, o espécime da Formação Weddell Sea é 
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nitidamente diferente das espécies dessas áreas. Por outro lado, é similar à Ammomarginulina 

aubertae, que, embora cosmopolita, é mais comum dos depósitos de plataforma distal e batial de 

idade maastrichtiana a miocênica no hemisfério norte (Schröder-Adams & McNeil, 1994a; 

Gradstein & Kaminski, 2005). De fato, a única diferença considerável entre o espécime da área de 

estudo e aqueles ilustrados em Gradstein & Kaminski (2005) é o tamanho: o espécime da 

Formação Weddell Sea tem 2,3 mm no maior diâmetro, o que é 383% maior que os maiores 

espécimes de Gradstein & Kaminski (1989; 2005), que têm 0,6 mm no diâmetro maior. Entretanto, 

o espécime possui semelhanças também com aqueles de Ammomarigulina stephensoni dos 

depósitos paleocênicos do Mar da Tasmania (cf. Webb, 1975), tendo em vista o contorno e 

especialmente a textura superficial da testa, mas difere daqueles de A. stephensoni dos depósitos 

também paleocênicos da Nova Zelândia (cf. Webb, 1971; 1973), cujos grãos são 

consideravelmente maiores e conferem uma textura superficial muito rústica. 

Assim, não é possível descartar a hipótese de que o espécime represente uma variação 

morfológica comum, semelhante aquela apresentada por A. stephensoni dos depósitos 

paleocênicos do Mar da Tasmania, mas o contorno externo da testa, especialmente os lobos 

levemente agudos em sua periferia, sugerem se tratar de um grande espécime de A. aubertae. A 

singularidade do espécime e, simultanemanete, sua face apertural mal-preservada e a ausência de 

ilustrações e descrições mais detalhadas dessa região em espécimes de A. aubertae e A. stephensoni 

impedem a resolução dessa ambiguidade taxonômica. Estudos em seção poderiam elucidar essas 

dúvidas, mas não foram feitos devido à singularidade do espécime e a indisponibilidade de 

microtomógrafos que pudessem revelar a estrutura interna do fóssil sem danificá-lo. 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-

13, nível 17), na Ilha Seymour, Antártica Ocidental.  

Distribuição cronoestratigráfica: Cretáceo Superior (Maastrichtiano) a Mioceno (Schröder-Adams 

& McNeil, 1994a; Gradstein & Kaminski, 2005). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita, mas mais comumente encontrado nos depósitos cenozoicos 

do hemisfério norte (Gradstein & Kaminski, 2005) 

 

 

Sculptobaculites Loeblich & Tappan, 1984 

Espécie-tipo: Ammobaculites goodlandensis Cushman & Alexander, 1930. 
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Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa livre, grande e robusta, com enrolamento planiespiral 

e levemente evoluta. Estágio inicial pode apresentar cerca de três ou mais espirais. Área central da 

testa deprimida a escavada e umbilicada. Periferia fortemente truncada. Câmaras infladas a 

angularmente lobuladas. Cinco a dez câmaras na espiral proeminente. Pode haver uma porção 

uniserial e retilínea muito reduzida, comumente com uma, duas ou, raramente, três câmaras. 

Parede aglutinada, com estrutura simples, composta por grãos de areia grossos e outros grãos 

minerais, mas espécimes de fácies carbonáticas podem apresentar oolitos, prismas de calcita de 

conchas do bivalve Inoceramus, fragmentos de conchas ou outros foraminíferos. Abertura em arco 

na base da face apertural da porção espiralada, tornando-se terminal e arredondada nas câmaras 

despiraladas.   

Discussão: Sculptobaculites pode ser distinguida de Ammobaculites Cushman, 1910, gênero 

semelhante e da mesma subfamília, por seu enrolamento evoluto, região umbilical deprimida a 

escavada e porção uniserial reduzida (cf. Loeblich & Tappan, 1987). 

Sculptobaculites também se assemelha, na morfologia geral, a espécie monotalâmica 

Saccammina grzybowskii (Schubert, 1902), mas pode ser diferenciada mais facilmente pelo ângulo 

sinuoso da base da porção uniserial, a qual se estende tangencialmente em relação a porção 

planiespiral da testa, enquanto S. grzybowski apresenta um pescoço retilíneo (cf. discussão sobre 

Saccammina grzybowskii). Todavia, os táxons podem ser virtualmente indistinguíveis pelas outras 

características morfológicas superficiais, especialmente em se tratando de espécimes de 

Sculptobaculites mal preservados.  

 

 Sculptobaculites barri Beckmann, 1991  

(Figura 46) 

Diagnose (Kaminski & Gradstein, 2005): Testa livre, robusta, inicialmente planiespiral e 

posterioremente uniserial. Parte planiespiral com 2,5 espirais e 8-11 câmaras na última espiral. 

Periferia arredondada, lobada. Interior da câmara arredondado e crescendo lentamente em 

tamanho. Suturas indistintas na parte inicial, posteriormente deprimidas. A parte uniserial, quando 

presente, é curta, contendo até quatro câmaras, e se estende tangencialmente da parte planiespiral 
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no plano de enrolamento*. Abertura aérea na parte planiespiral e terminal na parte uniserial. Parede 

variável, variando entre muito grosseira a relativamente lisa. 

Material: 1 espécime. Lâmina GP/5E-4308. 

Descrição do espécime: Testa robusta, com porção inicial planiespiral e porção final uniserial, que 

é relativamente curta e se estende tangencialmente a partir da porção planiespiral. Suturas pouco 

distintas tanto na parte planiespiral quanto na uniserial, tornando impossível contabilizar o número 

de câmaras. Abertura terminal subarredondada. Superfície média a grosseiramente aglutinada, 

eventualmente com grãos de areia quartzosa e quantidade moderada de cimento. A relação entre a 

parte planiespiral e a parte uniserial é de aproximadamente 1/3. 

Tamanho: Espécime com 904 µm de comprimento. 

Discussão: Sculptobaculites barri é superficialmente similar a S. grzybowski, que também ocorre 

no mesmo nível, mas as espécies podem ser diferenciadas com base no desenvolvimento 

tangencial da porção uniserial de S. barri e na linearidade do pescoço verdadeiro de S. grzybowski 

(cf. discussão sobre Saccammina grzybowski). 

 O espécime encontrado é muito similar aqueles de depósitos recentes da Nova Escócia, 

Canadá, ilustrados em Kaminski & Gradstein (2005), sendo apenas menos comprimido 

lateralmente na parte planiespiral. 

 Milner (1997) relatou a ocorrência de S. barri no Argilito Moogli, unidade do Paleoceno 

Superior de Papua, Nova Guiné. Esta constitui a ocorrência geograficamente mais próxima da área 

de estudo, torando-se ainda mais importante devido à idade paleocênica dos depósitos, uma vez 

que durante esta época as duas localidades estavam muito mais próximas. Todavia, o trabalho de 

Milner (1997) consiste na sua tese de doutorado inédita e não pode ser consultado. 

Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção 

Sey,03, nível 01) na Ilha Seymour, antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Cretáceo Superior (Maastrichtiano) ao Recente (Kaminski & 

Gradstein, 2005). 

                                                           
* Este período foi modificado do original. Kaminski & Gradstein (2005) originalmente descrevem: “The 

uniserial part is short when present, contains up to four chambers, and extends tangentially from the uniserial 

part in the plane of coiling.” Evidentemente, a última menção a “uniserial part” deve ser lida como “planispiral 

part”. 
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Distribuição geográfica: Atlântico Norte e Central, Europa Central, sul da Índia e sudoeste do 

Oceano Pacífico (Kaminski & Gradstein, 2005), nos depósitos paleocênicos do Argilito Moogli, 

na Nova Guiné (Milner, 1997). 

 

 

Subordem Loftusiina Kaminski & Mikhalevich, 2000 

Superfamília Loftusioidea Brady, 1884 

Família Cyclamminidae Marie, 1941 

Subfamília Alveolophragmiinae Saidova, 1981 

Alveolophragmium Shchedrina, 1936 

Espécie tipo: Alveolophragmium orbiculatum Shchedrina, 1936 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa com enrolamento planiespiral, involuta, 

relativamente poucas câmaras por espiral, suturas radiais e periferia amplamente arredondada. 

Parede com grãos grossos, com parede externa com epiderme imperforada e camada subepidermal 

alveolar. Abertura em arco baixo, logo abaixo da base da face apertural, completamente bordeada 

por um lábio estreito. 

Discussão: Alveolophragmium difere de Cyclammina Brady, 1879 e de Reticulophragmium 

Maync, 1955 por apresentar abertura interioareal, em vez de interiomarginal (Charnock & Jones, 

1997), sendo similar em outros aspectos, como contorno geral, número de câmaras, suturas e 

tamanho. 

 

Alveolophragmium orbiculatum Shchedrina, 1936 

(Figura 47) 

Descrição (Vonderbank, 1970): Testa planiespiral, evoluta, subglobosa, com contorno quase 

circular e levemente lobulado. Quase circular em seção transversal periférica. Seis câmaras na 

última espiral, bastante infladas. Interior de câmara com estrutura pseudoalveolar. Umbigo pouco 

deprimido. Parede com superfície lisa. Abertura em fenda mediana estreita, na base da última 

câmara, com lábio fino. 

Material: 5 espécimes, três provenientes do nível 07 da seção 03 e dois provenientes do nível 69 

da seção Sey-13, Formação Hobbs Glacier (Mioceno). Lâminas GP/5E-4313 e GP/5E-4348, 

respectivamente. 
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Descrição dos espécimes: Testa planiespiral, evoluta e biumbilicada. Superfície lisa. Grãos 

pequenos, visíveis a partir do aumento de 1000x. 12 câmaras por espiral. Suturas radiais a 

sigmodais, estreitas, pouco deprimidas e pouco nítidas (provavelmente uma feição tafonômica). 

Quantidade maior de cimento na região umbilical (provavelmente outra feição fossildiagenética). 

Tamanho: Maior espécime com 1100 µm de diâmetro. 

Discussão: É possível que a baixa nitidez das suturas e a maior quantidade de cimento na região 

umbilical sejam feições tafonômicas. Processos bioestratinômicos, como rolamento, podem ter 

diminuído a nitidez das suturas, enquanto processos fossildiagenéticos podem ser os responsáveis 

pela precipitação de cimento carbonático na região umbilical. Esta hipótese se torna mais provável 

por feição similar (i.e., maior quantidade de cimento na região umbilical) ocorrer também nos 

espécimes Reticulophragmium garcilassoi (Frizzel, 1943) e de Ammodiscus spp. encontrados nas 

formações Hobbs Glacier e Weddell Sea na Ilha Seymour. 

Os espécimes miocênicos da Ilha Seymour são similares aqueles miocênicos da costa 

centro-sul do Chile, relatados por Finger (2013). 

Ocorrência: Matriz de diamictitos da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, nível 07; 

seção Sey-13, nível 69) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental.  

Distribuição cronoestratigráfica: ?Paleoceno-Eoceno (Vonderbank, 1970), Mioceno Inferior ao 

Recente (Finger, 2013).  

Distribuição geográfica: Oceano Antártico, no setor pacífico (Sabbatini et al., 2004); Pacífico 

Norte, na costa do Japão (Nomura, 1982; 1997); e Atlântico Norte, no Canal da Mancha (Dorst & 

Schoenfeld, 2013). 

 

 

Reticulophragmium Maync, 1955 

Epécie tipo: Alveolophragmium venezuelanum Maync, 1952 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa com enrolamento planiespiral, subglobular a 

comprimida, involuta ou muito levemente evoluta, biumbilicada. Suturas radiais. Parede 

aglutinada, com epiderme imperforada e camada subepidérmica reticulada. Septos simples. 

Abertura em arco baixo na base da face apertural, oposta a espiral anterior.  
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Reticulophragmium garcilassoi (Frizzel, 1943) 

(Figuras 48 e 49) 

Descrição (Kaminski & Gradstein, 2005): Testa média a grande, com formato lenticular, contorno 

circular a lobado e margem periférica subaguda. Testa com enrolamento planiespiral, involuta, 

com 10 a 16 câmaras na espiral externa. Suturas sinuosas e levemente deprimidas. Umbigo é 

deprimido e compreende 1/6 do diâmetro total da testa. Câmaras interiores têm alvéolos pequenos 

e distribuídos uniformemente, presentes desde os primeiros estágios ontogenéticos. Alvéolos são 

geralmente simples, mas podem ser ramificam distalmente. Parede espessa, finamente aglutinada, 

bem cimentada e com superfície lisa. Abertura em fenda ampla e baixa na base da última câmara. 

Material: 6 testas. Um proveniente do nível 68 e cinco provenientes do nível 69 da seção Sey-13, 

Formação Hobbs Glacier (Mioceno). Lâminas GP/5E-4347 e GP/5E-4348, respectivamente. 

Descrição dos espécimes: Embora os espécimes encontrados tenham, em geral, superfície mais 

irregular que o estabelecido pela diagnose e pelos espécimes ilustrados em Kaminski & Gradstein 

(2005), há regiões da testa em que a superfície é nitidamente lisa. Grande quantidade de cimento 

na região umbilical. 12 a 14 câmaras na última espiral; 13 câmaras na última espiral no menor 

espécime. Porção superior da face apertural caracteristicamente aguda na última câmara. 

Tamanho: Maior espécime tem diâmetro maior de 1786 µm, diâmetro menor de 1452 µm e largura 

de 852 µm (equivalente a largura da última câmara). 

Discussão: Diversas características das testas podem ser atribuídas a feições tafonomicas. As 

irregularidades na superfície e a baixa nitidez das suturas são, provavelmente, feições 

bioestratinômicas, produzidas durante o retrabalhamento dos espécimes. Essa interpretação é 

corroborada pela boa preservação de pequenas porções da testa, onde é possível visualizar 

superfícies lisas e suturas distinguíveis (embora pouco nítidas). A maior quantidade de cimento na 

região umbilical, por sua vez, pode ser considerada uma feição fossildiagenética, decorrente da 

cimentação dos depósitos onde os espécimes sofreram seu soterramento final. Esta hipótese se 

torna mais verossímil devido a feição similar ocorrer também nos espécimes Alveolophragmium 

orbiculatum Shchedrina, 1936, além de Ammodiscus spp. também apresentarem grande 

quantidade de cimento nas suturas entre as espirais. 

Embora o holótipo seja relativamente comprimido lateralmente, os espécimes paleocênicos 

do norte do Marrocos ilustram a variação nesta feição, com espécimes consideravelmente menos 

comprimidos (cf. Kaminski & Gradstein, 2005). O maior espécime da Ilha Seymour é apenas 
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pouco maior que o holótipo, proveniente de depósitos paleocênicos do Peru, com 1560 µm de 

diâmetro e 510 µm de largura. 

A presença de espécimes maiores e com maior número de câmaras e de outros menores e 

com menor número de câmaras, ambos os casos igualmente atribuíveis à R. garcilassoi, indica que 

se tratam de espécimes em diferentes estágios ontogenéticos. Isto, associado ao fato de ocorrem 

associados em um mesmo nível (Sey-13-69), permite inferir que representam membros de uma 

mesma comunidade de um mesmo período de tempo. 

Ocorrência: Matrizes siltíticas de diamictitos da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção 

Sey-13, níveis 68 e 69) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental 

Distribuição geográfica: Centro do Atlântico, nas costas do Peru (Frizzel, 1943; Weiss, 1955), da 

Venezuela (Cushman (1947) e do Marrocos (Kaminski & Gradstein, 2005); noroeste do Atlântico 

Norte, nas costas do Canadá e Groelândia (Kaminski & Gradstein, 2005); noroeste do Pacífico, 

nas costas da Sibéria (Serova, 1987) e da Nova Guiné (Milner, 1997). 

Distribuição cronoestratigráfica: Paleoceno (Kaminski & Gradstein, 2005). 

 

 

Subfamília Cyclammininae Marie, 1941 

Cyclammina Brady, 1879 

Espécie tipo: Cyclammina cancellata Brady, 1879 

Descrição (Loebich & Tappan, 1987): Testa com enrolamento planiespiral e involuta, um pouco 

achatada. Numerosas câmaras por espiral. Câmaras amplas e baixas. Espirais aumentando 

rapidamente em altura. Suturas quase radiais. Periferia amplamente arredondada. Parede 

aglutinada, com camada externa muito fina e imperforada e camada subepidérmica alveolar 

proeminentemente espessa, com espessura excedendo aquela do lúmen da câmara. Abertura em 

fenda equatorial interiomarginal e série de poros circulares com anéis elevados espalhados pela 

face apertural. 

Discussão: Galloway (1933) e Cushman (1948) descrevem a diagnose do gênero (até então 

monotípico) como tendo testa evoluta a biumbilicada, com superfície lisa, formada por grãos finos, 

e com grande quantidade de cimento. Isto difere claramente da descrição de Loebich & Tappan 

(1987) e de descrições posteriores (e.g., C. cancellata em Houlborn et al., 2013). No entanto, não 

foi proposta nenhuma emenda formal até o momento. 
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Berggren & Kaminski (1990) levantaram a hipótese de que o gênero Cyclammina pudesse 

ser polifilético, tendo em vista que espécimes eocênicos de Cyclammina placenta (Reuss, 1851) 

podem apresentar apenas poros isolados na face apertural, sendo indistinguíveis de 

Reticulophragmium, que por sua vez derivou de uma forma de Haplophragmoides que já possuía 

alvéolos; e que Cyclammina rotundidorsata (Hantken, 1875) derivou de uma forma não-alveolda 

de Haplophragmoides, adquirindo então uma estrutura alveolar e posteriormente poros na face 

apertural. Logo, como especulado pelos autores, a habilidade de desenvolver estrutura alveolar e 

poros na face apertural seria uma característica homoplásica para o gênero, perdendo assim sua 

função diagnóstica. 

   De fato, Schroder-Adams & McNeil (1994b) transferiram esta última para o gênero 

Reticulophragmium, mas revisões de diferentes espécies de Cyclammina têm reafirmado a 

validade do gênero (e.g., Kaminski & Gradstein, 2005). 

 

Cyclammina cancellata Brady, 1879 

(Figura 50) 

Descrição (Holbourn et al., 2013): Testa planiespiral involuta, biconvexa. Contorno arredondado 

e periferia arredondada a subaguda. Nove a 16 câmaras na última espiral. Câmeras levemente 

infladas e que aumentam de tamanho gradualmente. Suturas radiais ou sigmoides, levemente 

deprimidas. Parede finamente aglutinada, com uma câmada externa fina e imperforada, e uma 

trama subepidérmica grossa e alveolar. Abertura primária múltipla, com fenda interiomarginal e 

numerosos poros arredondados espalhados pela face apertural. 

Material: 4 espécimes. Lâmina GP/5E-4317. 

Descrição dos espécimes: Testa com contorno arredondado e periferia arredondada a pouco 

subaguda. Suturas sigmoides muito pouco deprimidas, mas distintas. Umbigo pouco deprimido. 

Superfície lisa. Doze câmaras na última espiral. Face apertural com abertura em fenda 

interiormarginal e poros arredondados pouco visíveis. 

Tamanho: Maior espécime com 1306 µm de diâmetro e 502 µm de largura.   

Discussão: Embora C. cancellata apresente espécimes com periferia arredondada a subaguda e 

com suturas que variam de radiais a sigmoides, todos espécimes encontrados possuem suturas 

sigmoides e periferia arredondada, o que os diferem claramente de C. pussila Brady, 1881, que 

possui tipicamente periferia subaguda e suturas radiais (Holbourn et al., 2013). A distinção é 



 

 

163 5. RESULTADOS 

importante porque C. pusilla ocorre comumente no Oceano Antártico (Holbourn et al., 2013), e 

poderia ser confundida com os espécimes aqui descritos se estes estivessem em pior estado de 

preservação ou não apresentassem suturas sigmoides. 

 Cyclammina cancellata exibe variação considerável na forma da face apertural, que pode 

ser retangular a subcircular (cf. ilustrações dos espécimes de Brady [1884] em Jones [1994]). Além 

disso, os espécimes dos depósitos recentes de alto mar da Nova Zelândia (Estação Challenger 168) 

e das Índias Ocidentais (Estação Challenger 24), que incluem paralectótipos, mostram 

considerável variação na morfologia dos poros suplementares, com espécimes com poros 

circulares nítidos e com lábios bem desenvolvidos até espécimes com poros subcirculares ou pouco 

irregulares parcial ou totalmente obliterados (cf. Kaminski & Gradstein, 2005). A boa a excelente 

preservação dos espécimes das duas estações demonstra que se trata de uma variação biológica, e 

não tafonômica – embora, como ilustrado por outro espécime da estação 168 (cf. Kaminski & 

Gradstein, 2005), também ocorram espécimes mal preservados, com face apertural erodida.  

Os espécimes da Ilha Seymour são muito similares aqueles ilustrados em Brady (1884, 

reilustrados em Jones, 1994) e Holbourn et al. (2013), sendo pouco comparáveis apenas na forma 

e quantidade das aberturas suplementares, que estão parcialmente obliteradas nos espécimes da 

Ilha Seymour, presumivelmente devido à má preservação da face apertural. De qualquer forma, 

eles têm morfologia e dimensões muito similares ao lectótipo, ilustrado em Holbourn et al. (2013), 

proveniente dos depósitos de alto mar da Nova Zelândia. 

Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pliestoceno; seção Sey-

07, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestatigráfica: Eoceno Superior ao Recente (Kaminski & Gradstein, 2005; 

Holbourn et al., 2013). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita. As ocorrências mais próximas à Antártica estão na Bacia 

Argentina (Harloff & Mackensen, 1997) e no sudoeste do Oceano Pacífico, em depósitos do alto-

mar da Nova Zelândia (cf. Jones, 1994). Ao sul da Passagem de Drake, a partir de 52º, C. 

cancellata é substituída por C. orbicularis e C. pussila (Bandy & Echols, 1964). 

   

Cyclammina placenta (Reuss, 1851) 

(Figura 51) 
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Diagnose (Kaminski & Gradstein, 2005): Testa livre, robusta, com 8 a 13 câmaras na última 

espiral, involuta, com periferia arredondada. Em vista lateral, a testa é relativamente achatada e a 

periferia amplamente arredondada, podendo ser levemente lobada. O umbigo geralmente é 

deprimido, especialmente em espécimes grandes. Câmaras aumentam rapidamente em tamanho, 

com alvéolos distribuídos igualmente no interior da câmara. Suturas são levemente deprimidas, 

geralmente retas, mas podem ser levemente onduladas, curvas ou sigmoides. Em espécimes de 

horizontes estratigráficos mais antigos, a abertura é em fenda interiormarginal. Durante o Eoceno 

Médio a abertura desenvolveu poros aéreos suplementares. Espécimes de horizontes estratigráficos 

mais jovens têm poros rodeados por lábios. Parede média a finamente aglutinada, com grandes 

grãos na face apertural. 

Material: 1 espécime. Lâmina GP/5E-4313. 

 Descrição: Testa robusta, involuta, comprimida lateralmente, com 8 câmaras na última espiral. 

Periferia levemente lobulada. Umbigo deprimido em ambos os lados, mas mais deprimido do lado 

esquerdo da face apertural. Embora claramente planiespiral, o espécime exibe enrolamento 

deslocado discretamente ao lado esquerdo (da face apertural), em torno de 30º. Suturas retas a 

levemente onduladas ou irregulares. Abertura em fenda interiomarginal. Pelo menos 3 aberturas 

suprementares pequenas, aéreas e circulares. 

Tamanho: Maior espécime com 2775 µm de diâmetro maior, 2100 µm de diâmetro menor e 1131 

µm de largura. 

Discussão: O espécime da Ilha Seymour é muito semelhante ao exemplar eocênico do Mar 

Labrador, ilustrado em Kaminski & Gradstein (2005, prancha 119, figuras 5a e 5b), tendo em vista 

o tamanho relativamente grande dos exemplares, o número de câmaras no último verticilo, a 

textura superficial da testa e pela presença e pequenas dimensões de aberturas suplementares 

circulares aéreas.  

Não foi possível fazer comparações com os espécimes de Milner (1997), uma vez que o 

trabalho consiste na tese de doutorado inédita do autor. De qualquer forma, Kaminski & Gradstein 

(1977) consideram duvidosa a atribuição de C. placenta aos espécimes de Milner (1997).  

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07) na Ilha Seymout, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Eoceno ao Mioceno (Kaminski & Gradstein, 2005). 
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Distribuição geográfica: Atlântico Norte, diversas ocorrências em depósitos eocênicos e 

oligocênicos da Europa e da América do Norte (Kaminski & Gradstein, 2005) e uma possível 

ocorrência em depósitos paleocênicos da Nova Guiné (Milner, 1997) 

 

 

Superfamília Recurvoidoidea Alekseychik-Mitskevich, 1973 

Família Ammosphaeroidinidae Cushman, 1927 

Subfamília Recurvoidinae Alekseychik-Mitskevich, 1973 

Budashevaella Loeblich & Tappan, 1964 

Espécie-tipo: Circus multicameratus Voloshinova & Budasheva, 1961 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa livre, com câmaras numerosas. Estágio inicial com 

enrolamento estreptoespiral; estágio posterior quase planiespiral e parcialmente evoluto. Suturas 

curvas a sinuosas, radiais e levemente deprimidas. Parede aglutinada, grossa, com quantidade 

considerável de cimento. Abertura interiomarginal. 

Discussão: Budashevaella pode ser distinguida de Recurvoides – gênero morfologicamente mais 

similar dentro da Subfamília Recurvoidinae, que inclui apenas mais um gênero, Thalmannammina 

Pokorny, 1951 – por sua abertura interiomarginal, em vez de aérea (Loeblich & Tappan, 1987). 

 

Budashevaella cf. laevigata (Voloshinova, 1961) 

(Figura 52) 

Descrição (Beldean & Filipescu, 2011): Testa planiespiral, ocasionalmente assimétria na área 

central devido ao enrolamento da primeira câmara em dois planos. Geralmente a testa é 

comprimida lateralmente. Última espiral com 10 a 14 câmaras. Umbigo amplo, fortemente 

deprimido. Parede fina e com grande quantidade de cimento silicático. 

Material: 1 espécime e um possível espécime mal preservado. Lâmina GP/5E-4317. 

Descrição dos espécimes: Testa discoide, planiespiral, evoluta e em geral simétrica. Umbigo mais 

amplo em um dos lados. Última espiral com 13 câmaras, com suturas retas a levemente sigmoides, 

deprimidas. Periferia das câmaras variando entre arredondada a levemente subaguda. Superfície 

em geral lisa, com textura pustular, com pústulas de tamanho uniforme e uniformemente 

distribuídas. Pústulas visíveis apenas sob luz refletida. Alguns grãos máficos e quartzoso, na 
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granulometria de areia, na região umbilical, se extendendo até a lateral da face apertural. Face 

apertural um pouco triangular, com abertura indistinta. 

Tamanho: Espécime completo com 2113 µm de diâmetro. 

Discussão: Os espécimes da Ilha Seymour são muito semelhantes aqueles de Budashevaella 

laevigata da Formação Hida, Triássico Inicial da Romênia (Filipescu & Beldean, 2008; Beldean 

& Filipescu, 2011), especialmente no contorno geral, leve assimetria no enrolamento planiespiral, 

número e forma das câmaras e tamanho dos grãos na superfície da testa. No entanto, o espécime 

da Ilha Seymour difere por ser consideravelmente maior e possuir a textura pustular superficial 

visível sob luz refletida. A visibilidade das pequenas pústulas apenas sob luz refletida indica que 

elas decorrem de uma organização específica dos grãos em nível ultraestrutural, refletindo a luz 

de forma diferente das áreas adjacentes.  

Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pliestoceno; seção Sey-

07, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Mioceno Superior (e.g., Spezzaferri et al., 2004; Beldean & 

Filipescu, 2011) 

Distribuição geográfica: Eurasia (e.g., Spezzaferri et al., 2004; Beldean & Filipescu, 2011) 

 

 

Recurvoides Earland, 1934 

Espécie-tipo: Recurvoides contortus Earland, 1934 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa livre, subglobular, com enrolamento estreptoespiral. 

Posteriormente, espirais podem demonstrar tendência ao enrolamento trocoespiral ou planiespiral, 

ou pode apresentar mudança abrupta no plano de enrolamento de 90º em relação às espirais 

anteriores. Primeiras câmaras não visíveis exteriormente de nenhum dos lados. Poucas câmaras 

por espiral. Parede aglutinada, fina, podendo apresentar acabamento rustico. Abertura pequena, 

aérea, bordeada por um lábio distinto. 

Discussão: Como discutido anteriormente, Budashevaella e Recurvoides se diferenciam 

principalmente quanto à abertura, que é interiomarginal no primeiro e aérea no segundo (cf., 

Loeblich & Tappan, 1987). No entanto, Kaminski & Gradstein (2005) observam que a forma da 

abertura de Recurvoides contortus Earland, 1934 muda ao longo da ontogenia, sendo circular nos 

primeiros estágios e em fenda na forma adulta. Portanto, pode ser problemático distinguir 
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espécimes de Budashevaella de espécimes adultos de R. contortus – e possivelmente de 

Recurvoides spp. – com face apertural e abertura mal preservadas, ao menos quando comparados 

apenas quanto a posição e forma da abertura. 

 

Recurvoides cf. torquis Schröder-Adams & McNeil, 1994 

(Figura 53, A) 

Diagnose (Schröder-Adams & McNeil, 1994a): Enrolamento inicial estreptoespiral e enrolamento 

posterior planiespiral, que consiste na maior parte da testa. Última espiral com muitas câmaras. 

Testa grande, subglobular, com periferia arredondada e leve compressão dorsal e ventral. 

Enrolamento inical estreptoespiral, pouco ou nada visível externamente; enrolamento final 

planiespiral, com 11 a 12 câmaras, constituindo a maior parte da testa. Câmaras numerosas, 

subretangulares na última espiral, aumentando de tamanho muito lentamente. Suturas 

moderadamente distintas (dependendo da preservação). Abertura em fenda curta e aérea, com 

presença de um lábio indistinto (devido a problemas de preservação). Parede aglutinada, com grãos 

finos à médios. Diâmetro máximo entre 0,36 e 1,18 mm. 

Material: 10 espécimes. Lâmina GP/5E-4317. 

Descrição dos espécimes: Testas médias a grandes, com contorno elipsoide alongado. Enrolamento 

inicial estreptoespiral, muito pouco visível, e enrolamento final quase planiespiral. Parte 

planiespiral visível com 12 câmaras. Contorno elipsoide, com diâmetro menor com cerca de 74,5% 

do tamanho do diâmetro maior. Suturas pouco distintas, quase indistinguíveis nos espécimes mal 

preservados.  Câmaras subratangulares na parte quase planiesespiral visível.  Câmaras da porção 

planiespiral aumentam de tamanho de forma lenta a moderada. Abertura em fenda aérea pouco 

distinta (provavelmente devido a alteração tafonomica). 

Tamanho: Maior espécime com diâmetro maior de 1130 µm, diâmetro menor de 843 µm e largura 

de 644 µm. 

Discussão: Recurvoides torquis difere de Recurvoides contortus Earland, 1934 – espécie 

cosmopolita comum em depósitos recentes de zonas batiais e abissais (Kaminski & Gradstein, 

2005), incluindo da Antártica, com ocorrências no Mar de Ross (e.g., Pflum, 1996) e na Baia 

Prydz, onde é a espécie dominante em algumas localidades (cf. Schröder-Adams, 1990) – pelo seu 

contorno elíptico, em vez de oval; pelo plano de enrolamento inicial estreptoespiral, e não 

inclinado em 90º em relação à espiral final; e pelo enrolamento final planiespiral, e não planiespiral 
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a levemente trocoespiral. Adicionalmente, os espécimes de R. cf. torquis da Ilha Seymour diferem 

de R. contortus pela superfície relativamente mais lisa, ausência de grãos grossos e enrolamento 

final quase planiespiral a planiespiral de fato. 

Schröder-Adams (1990) admitem quem R. torquis é muito semelhante à Budashevaella 

multicamerata (Voloshinova, 1961), mas indicam que esta é mais comprimida, tem a parte 

estrptoespiral inicial mais distinta e câmaras menores e mais numeroas (entre 13 e 14) na última 

espiral. Neste mesmo sentido, os espécimes de R. cf. torquis da Ilha Seymour também não podem 

ser atribuídos a B. multicamerata, diferindo, adicionalmente, pela maior suavidade no aumento de 

tamanho das câmaras. 

Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-

7, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Oligoceno ao Mioceno Médio (Schröder-Adams & McNeil, 

1994a). 

Distribuição geográfica: Abundante nos depósitos do Oligoceno ao Mioceno Médio do Mar 

Beaufort, Oceano Ártico (Schröder-Adams & McNeil, 1994a). 

 

Recurvoides sp.  

(Figura 53, B) 

Material: 2 espécimes. Lâmina GP/5E-4313. 

Descrição dos espécimes: Testa grande, com contorno elipsoide alongado. Enrolamento inicial 

estreptoespiral, muito pouco visível, e enrolamento final planiespiral. Parte planiespiral visível 

com 10 câmaras. Contorno elipsoide, com diâmetro menor com 63% do tamanho do diâmetro 

maior. Suturas muito pouco distintas. Câmaras subretangulares na porção planiesespiral visível. 

Câmaras da porção planiespiral aumentam de tamanho de forma lenta a moderada. Superfície 

homogeneamente lisa. Abertura em fenda interiomarginal. 

Tamanho: Maior espécime com diâmetro maior de 1358 µm, diâmetro menor de 854 µm e largura 

de 785 µm. 

Discussão: Embora os espécimes apresentem abertura interiomarginal em fenda, característica 

típica de Budashevaella, suas outras características são típicas de Recurvoides, tendo em vista 

principalmente o formato subretangular das câmaras e a forma como a porção inicial 

estreptoespiral da testa é quase totalmente obliterada pelo desenvolvimento da porção final 
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planiespiral. Os espécimes têm, portanto, uma morfologia intermediária entre os dois gêneros, 

sendo sua atribuição ao gênero Recurvoides justificada pela maior quantidade de características 

desse táxon. De qualquer forma, não há dados disponíveis na literatura para assegurar que tais 

características sejam filogeneticamente mais importantes que a forma da abertura. Então, é 

possível que o caractere filogeneticamente mais importante para a distinção entre os dois gêneros 

seja a forma e a posição da abertura e, neste caso, os espécimes seriam atribuídos à Budashevaella.  

No entanto, se a morfologia intermediária dos espécimes for considerada como um 

indicativo de sua posição intermediária também na filogenia dos gêneros, o fato de Recurvoides 

ser consideravelmente mais antigo, com primeira ocorrência no Jurássico Médio (enquanto a 

ocorrência mais antiga de Budashevaella está no Eoceno Superior) (Loeblich & Tappan, 1987), 

também justificaria sua atribuição à Recurvoides, uma vez que os espécimes representariam o 

estoque ancestral de Recurvoides do qual Budashevaella evoluiu. De fato, os espécimes 

denominados aqui de Recurvoides sp. não apresentam nenhuma característica morfológica que 

poderia ser considerada apomórfica e, portanto, satisfazem os critérios filogenéticos para serem 

considerados possíveis representantes do possível grupo ancestral do qual Budashevaella teria 

evoluído. O diacronismo dos registros seria explicado caso fosse demostrado que os espécimes de 

Recurvoides sp. foram retrabalhados, tendo sido exumados de rochas possivelmente muito mais 

antigas. 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

 

 

Classe Insertae sedis 

Ordem Lagenina Delage & Hérouard, 1896 

Superfamília Polymorphinoidea d'Orbigny, 1839 

Família Ellipsolagenidae Silvestri, 1923 

Subfamília Oolininae Loeblich & Tappan, 1961 

Favulina Patterson & Richardson, 1987 

Espécie tipo: Entosolenia squamosa (Montagu) var. hexagona Williamson, 1848. 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa unilocular, subglobular a ovalada, circular em seção. 

Parede calcária, translúcida. Superfície coberta por cristas elevadas que formam grandes 
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reticulações poligonais. Abertura arredondada sobre um pescoço levemente pronunciado, que pode 

ter uma borda espessada, com tubo entosoleniano interno central, curto e linear.  

Discussão: Favulina distingue-se de Oolina por apresentar padrão reticulado (Patterson & 

Richardson, 1988) e abertura arredondada, em vez de radiada; e de Lagena por exibir abertura 

pouco pronunciada ou pescoço pouco definido, em vez de um pescoço longo e distinto (Revets, 

2005).  

Era anteriormente tido como um gênero exclusivamente neogênico (Loeblich & Tappan, 

1987), mas espécimes de Favulina hexagona (Williamson, 1848) têm sido encontrados em 

depósitos oligocênicos do Paratethys (e.g., Székely & Filipescu, 2015). 

 

Favulina hexagona (Williamson, 1848) 

(Figura 54, A) 

Descrição (Houlborn et al., 2013): Testa globular a piriforme, com ornamentação reticulada 

hexagonal na superfície da testa. Pescoço curto ou muito pouco pronunciado, com abertura em 

tubo entosoleniano. 

Material: 18 testas. Lâmina GP/5E-4308. 

Descrição os espécimes: Testa piriforme, com projeção acentuada na abertura, formando um 

pescoço distinto. Pescoço representa 19,5-21% do comprimento total da testa. Ornamentação 

reticular hexagonal bem definida, com projeções relativamente largas. Abertura arredondada, 

estreita e quase perfeitamente circular. 

Tamanho: Maior espécime com 345 µm de comprimento e 260 µm de diâmetro máximo. 

Discussão: O padrão reticular hexagonal dos espécimes é típico de F. hexagona (Williamson, 

1848), claramente distinto dos padrões reticulados retangular de Favulina epibathra Patterson & 

Richardson, 1988 e escamiforme de Favulina melo (d’Orbigny, 1839) (cf. Patterson & Richardson, 

1988). 

A variação no contorno da testa, de globular a piriforme, é decorrente do nível de projeção 

da abertura, que pode variar entre nivelada, pouco projetada ou com pescoço distinto. Esta variação 

ocorre tanto no nível genérico quanto no especifico. F. hexagona, por exemplo, apresenta todo o 

espectro de variação, de uma abertura nivelada até um pescoço claramente distinto (e.g., Jones, 

1994; Houlborn et al., 2013; Debenay, 2012; Mello-e-Souza, 2013). 
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Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito no topo da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; 

seção Sey-03, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental.  

Distribuição cronoestratigráfica: Oligoceno ao Recente (Holbourn et al., 2013). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita, mas sem registro anterior no Oceano Antártico. Ocorrências 

no sudoeste do Pacífico, na Nova Caledônea (Debenay, 2012), e no Atlântico Sul, na costa do 

Brasil (Mello-e-Souza et al., 2013). 

 

 

Subfamília Oolininae Loeblich & Tappan, 1961 

Gênero Oolina d’Orbigny, 1839 

Espécie tipo: Oolina laevigata d’Orbigny, 1839 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa unilocular, globular a ovalada. Parede calcária, 

hialina, radial, com superfície lisa ou com estrias longitudinais muito finas. Base pode ser 

apiculada. Abertura arredondada, ligeiramente produzida sobre um pescoço curto, podendo estar 

cercada por sucos radiais.   

 

Oolina stellula (Loeblich & Tappan, 1994) 

(Figura 54, B) 

Descrição (Debenay, 2012): Testa com formato de frasco, com parede calcária hialina e superfície 

lisa. Abertura bordeada por sucos radiais em padrão pentâmero, levemente projetada, mas sem 

produzir um pescoço distinto. 

Material: 9 testas. Lâmina GP/5E-4313. 

Descrição dos espécimes: Testas piriforme. Abertura estreita, distintamente projetada, mas sem a 

formação de um pescoço, com sucos radiais pouco evidentes e em padrão pentâmero. Superfície 

em geral lisa, mas com ocasionais microrugosidades. Hialina. Testa com leve compressão lateral. 

Tamanho: Maior espécime com 326 µm de comprimento e 212 µm de diâmetro máximo. 

Discussão: Os espécimes da Ilha Seymour são muito parecidos com aqueles do arquipélago da 

Nova Caledônia, sudoeste do Oceano Pacífico (Debenay, 2012), tendo em vista o contorno geral 

da testa, sua superfície lisa e a projeção da abertura. Todavia, os espécimes da Ilha Seymour e da 

Nova Caledônea diferem daqueles estudados por Loeblich & Tappan (1994) por apresentarem um 

diâmetro equatorial relativamente maior. 
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A espécie parece ter uma distribuição geográfica restrita, uma vez que as ocorrências 

citadas acima são as únicas registradas. Embora a espécie possa ser facilmente diagnosticada com 

base em seu formato geral e abertura radial em padrão pentâmero, é possível que outros 

pesquisadores tenham atribuído espécimes de O. stellula a espécies de Fissurina Reus, 1850 ou de 

gêneros relacionados. 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07), Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Plio-Pleistoceno (tendo em vista a ocorrência aqui relatada) ao 

Recente (e.g., Loeblich & Tappan, 1994; Debenay, 2012). 

Distribuição geográfica: Sudoeste do Oceano Pacífico, no Mar de Arafura, próximo à Austrália 

(Loeblich & Tappan, 1994) e na costa da Nova Caledônea (Debenay, 2012). 

 

 

Ordem Rotaliida Delage & Hérouard, 1895 

Superfamília Bolivinitoidea Cushman, 1927 

Família Bolivinitidae Cushman, 1927 

Subfamília Bolivinitinae Cushman, 1927 

Bolivina d'Orbigny, 1839 

Espécie-tipo: Bolivina plicata d’Orbigny, 1839. 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa alongada, com contorno ovoide a triangular, pouco 

comprimida. Câmaras amplas e baixas. Completamente bisserial; em raros casos, a câmara final 

pode estar em posição quase central. A invaginação da parede externa perforada ao longo da 

margem basal das câmaras comumente resulta na sobreposição digitada proximal da câmara 

anterior, mas sem septula imperforada como aquelas de Afrobolivina. Septos nivelados a 

levemente deprimidos, obscurecidos pela ornamentação da superfície. Parede calcária, hialina, 

opiticamente radiada, perforada. Superfície ornamentada por costelas imperforadas e 

irregularmente anastomosadas, ou costelas com poro ocasional. Abertura em forma de laço estreito 

na base da face apertural, bordeada por um anel engrossado e imperforado em uma margem, 

enquanto a outra margem permanece interna e com uma placa denteada dobrada internamente, 

com a parte anexa estreita estendendo-se até o forame anterior e a parte livre curta e ampla 
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projetando-se através da abertura como um longo dente, e com as duas partes alternando 

sucessivamente sua orientação nas câmaras posteriores. 

Discussão: Na concepção de Loeblich & Tappan (1987), Brizalina Costa, 1856 se diferencia de 

Bolivina nas seguintes características: testa comprimida, em vez de ovoide a triangular; presença 

de suturas obliquas; e abertura basal se estendendo pela face apertural, em vez de confinada à base. 

 

Bolivina sp. 

(Figura 55) 

Material: 1 espécime. Lâmina GP/5E-4357. 

Descrição do espécime: Testa bisserial alongada e comprimida lateralmente, com câmaras amplas 

e baixas. Suturas oblíquas, mas pouco evidentes. Superfície lisa, sem costelas ou espinhos. 

Abertura em forma de laço na base da face apertural, pouco evidente, sem lábio e sem evidência 

de placa denteada interna. Testa incompleta, com a parte inicial ausente. 

Tamanho: Espécime com 569 µm de comprimento. 

Ocorrência: Matriz arenítica de diamictito da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-15, 

nível 03) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

 

 

Superfamília Cassidulinoidea d'Orbigny, 1839 

Família Cassidulinidae d'Orbigny, 1839 

Subfamília Cassidulininae d'Orbigny, 1839 

Gênero Globocassidulina Voloshinova, 1960 

Espécie tipo: Cassidulina globosa Hantken, 1876 

Diagnose (Loeblich & Tappan, 1987): Testa globular a lenticular. Periferia arredondada a aguda, 

podendo ser carenada. Câmaras espiraladas e com arranjo bisserial, com sutura zigzag ao longo da 

periferia. Suturas radiais a oblíquas, levemente deprimidas. Parede calcária, opticamente granular, 

perfurada e com superfície lisa e polida ou, menos comumente, com reticulações baixas ou papilas. 

Abertura oval, em fenda ou curva, estendendo-se na face apertural em ângulo com a base. Placa 

dentada [toothplate] apertural no lado posterior, com dente crestado projetando-se através da 

abertura e com crista apertural externa.  
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Globocassidulina subglobosa Voloshinova, 1960 

(Figura 56) 

Diagnose (Holbourn et al., 2013): Testa subglobular, com enrolamento bisserial, subcircular em 

sessão e com periferia arredondada. Câmaras infladas, com suturas curvas e levemente deprimidas. 

Parede calcária lisa e finamente perforada. Abertura primária em fenda linear ou curva, 

extendendo-se na face apertural, com placa dentada [toothplate] no lado posterior. 

Material: 20 espécimes. Lâmina GP/5E-4310. 

Descrição dos espécimes: Testas subglobulares, com periferia bem arredondada e câmaras 

infladas. Superfície com perfurações aleatoriamente espassadas. Suturas curvas, levemente a 

medianamente deprimidas. Aberturas relativamente grandes e com placa dentada pouco distinta. 

Tamanho: Maior espécime com 160 µm de diâmetro máximo e 127 µm de diâmetro mínimo. 

 Discussão: Globocassidulina subglobosa difere de Globocassidulina biora (Crespin, 1960), que 

é muito comum nos mares rasos de toda a Antártica (Gooday et al., 1996; Sabbatini et al., 2004; 

Majewski, 2005; 2010), por apresentar testa com paredes mais finas e abertura simples, e não 

paredes grossas e abertura eventualmente dupla, uma variação intraespecífica comum em G. biora 

dos ambientes antárticos.  

Os espécimes de G. subglobosa da Formação Weddell Sea apresentam câmaras pouco 

menos infladas que o síntipo, ilustrado em Holbourn et al. (2013), mas se assemelham muito ao 

espécime ilustrado em Debenay (2012), encontrado na costa da Nova Caledônea, sudoeste do 

Oceano Pacífico. Difere marcadamente dos espécimes de G. subgloosa ilustrados em Mello-e-

Souza et al. (2013) por estes apresentarem câmaras pouco mais infladas e suturas muito pouco 

deprimidas. 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-

03, nível 03), Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Paleoceno Médio ao Recente (Holbourn et al., 2013). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita. Abundante no Mar de Weddell, em depósitos do Oligoceno 

ao Mioceno (Thomas, 1990), com ocorrências recentes (Cornelius & Gooday, 2004). Cabe citar 

ocorrências na Passagem de Drake, na costa da Ilha Rei George (Rodrigues et al., 2013); e no 

sudoeste do Pacífico, nas costas da Nova Caledonia (Debenay, 2012) e da Micronesia (Richardson 

& Clayshuttle, 2003). 
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Subordem Globigerinina Delage & Hérouard, 1896 

Superfamília Globigerinoidea Carpenter et al., 1862 

Família Globigerinidae Carpenter et al., 1862 

Subfamília Globigerininae Carpenter et al., 1862 

Gênero Globigerina d’Orbigny, 1826 

Espécie tipo: Globigerina bulloides d’Orbigny, 1826 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa globosa, com enrolamento trocoespiral. Câmaras 

esféricas a ovadas, mas sem alongamento radial, crescendo rapidamente com a acreção. 

Comumente apenas três a cinco câmaras na última espiral. Suturas distintas e deprimidas. Umbigo 

aberto. Periferia arredondada, relevo externo lobulado. Parede calcária, perforada, com poros 

cilíndricos. Superfície com numerosos espinhos delgados e circulares em seção nos espécimes 

vivos, quebrados nas conchas mortas ou fósseis, com os restos curtos e irregulares dos espinhos 

resultando em uma parede com superfície híspida. Abertura primária em arco umbilical alto, a qual 

pode estar limitada por uma aba ou lábio fino imperforados, sem aberturas secundárias. 

Discussão: Kennett & Srinivasan (1983) reconheceram a atribuição de espécies de linhagens 

independentes ao gênero Globigerina e, buscando uma classificação filogenética, propuseram a 

subdivisão do gênero em dois subgêneros. Para isso, os autores levaram em conta a ultraestrutura 

da parede (i.e., o padrão de poros e estruturas associadas na superfície da testa) e as relações 

filogenéticas entre as espécies do gênero (que, por sua vez, também foram estabelecidas 

parcialmente com base em ultraestrutura) e propuseram Globigerina (Globigerina) d’Orbigny, 

1826 para incluir os táxons com superfície hispida e penetrada por poros cilíndricos rústicos, e 

Globigerina (Zeoglobigerina) Kennett & Srinivasan, 1983, para incluir táxons com superfície 

cancelada e pore pits* subhegaxonais regulares com poros centrais. 

Como observado por Kennett & Srinivasan (1983, p. 28), Globigerina estava sendo 

aplicada, quase indiscriminadamente, para “todas espécies com abertura umbilical ampla e única”. 

Todavia, o sistema desses autores, baseado muitas vezes em características ultraestruturais e 

divisão em subgêneros, é pouco prático para pesquisadores com interesses não-taxonômicos e, 

provavelmente por isso, a proposta é pouco utilizada ainda hoje em estudos sobre foraminíferos – 

                                                           
* O termo pore pit não foi traduzido devido a inexistência de uma tradução padronizada para o português. O 

termo se refere às depressões com forma de funil, nas quais os poros se encontram centralizados, localizadas na 

superfície externa da parede da testa de alguns foraminíferos planctônicos (Hottinger & Scheuring, 1997). 
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muito embora ela seja, até o momento, a única classificação ampla com enfoque filogenético, 

abrangendo 25 gêneros, com 10 subgêneros entre eles. Porém, os sistemas de classificações 

biológicas têm sido guiados exclusivamente pelo relacionamento evolutivo desde o 

estabelecimento da própria biologia evolutiva, e, portanto, não há justificativa utilitária para 

ignorar um sistema de classificação natural em prol de um sistema reconhecidamente artificial. 

Ocorrência: Matriz siltítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-

05, nível 02), Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Oligoceno Superior ao Recente (Kennett & Srinivasan, 1983; 

Chaisson & Leckie, 1993). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita, das zonas subpolares à tropical, mas abundante apenas nas 

áreas temperadas (Kennett & Srinivasan, 1983). 

 

Globigerina (Globigerina) cf. bulloides d’Orbigny, 1826 

(Figura 57, A) 

Diagnose (Kennett & Srinivasan, 1983): Testa trocoespiral baixa. Geralmente quatro câmaras na 

última espiral. Câmaras esféricas a subesféricas, aumentando regularmente de tamanho com a 

acreçã. Suturas distintamente deprimidas. Superfície perforada densa e uniformemente, com 

espinhos simples. Abertura umbilical em arco alto e simétrico. 

Material: 5 espécimes. Lâmina GP/5E-4314. 

Descrição dos espécimes: Testa trocoespiral baixa, com quatro câmaras na última espiral. Câmaras 

esféricas, aumentando regularmente de tamanho com a acreção. Suturas distintas e deprimidas. 

Superfície com poucas perforações (claramente por alteração fossildiagenética). Abertura 

umbilical em arco, preenchida ou recoberta por sedimento. 

Discussão: Globigerina (G.) bulloides apresenta uma grande variação fenotípica, considerando o 

número e a forma das câmaras e o tamanho da abertura umbilical. De fato, o conceito dessa espécie 

agrupou diversos táxons com registro pliocênico, incluindo o sinônimo junior G. megastoma 

Earland, 1934, dos depósitos pliocênicos a recentes das áreas subtropicais e subpolares do 

hemisfério norte (Kennett & Srinivasan, 1983). Por isso, mesmo com as alterações e obliterações 

de feições das testas dos espécimes da Ilha Seymour, é possível atribuir os espécimes – com 

alguma dúvida – a esse táxon. 
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Ocorrência: Matriz de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno, seção Sey-05, nível 

02) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Mioceno Médio (Zona N9) ao Recente (Kennett & Srinivasan, 

1983). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita, comum em áreas temperadas, tornando-se menos comum 

em baixas latitudes, sendo rara áreas equatoriais (Kennett & Srinivasan, 1983). 

 

 

Superfamília Globorotalioidea Cushman, 1927 

Família Candeinidae Cushman, 1927 

Subfamília Globigerinitinae Bermúdez, 1961 

Gênero Globigerinita Bronnimann, 1951 

Espécie tipo: Globigerinita naparimaensis Bronnimann, 1951 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa subglobular, com câmaras globulares a ovaladas 

crescendo rapidamente em um enrolamento trocoespiral baixo. Cerca de quatro câmaras por 

espiral. Câmara final ampulada, mas permanecendo em arranjo trocoespiral normal quando vista 

pelo lado espiral, embora se estenda sobre a região umbilical pelo lado umbilical. Suturas radiais, 

deprimidas. Periferia arredondada, com contorno periférico lobulado. Parede calcária, 

microperforada, sem pore pits, com superfície lisa. Abertura primária em arco interiomarginal e 

extraumbilical-umbilical nos estágios iniciais, coberta por uma câmara final ampulada fortemente 

sobreposta e inflada no adulto; algumas aberturas acessórias pequenas e baixas, interiomarginais 

e infralaminares, na margem da câmara ampulada, em sobreposição das suturas anteriores. 

Discusão: Embora a ultraestrutura da testa de Globigerinita se assemelhe àquela de Candeina 

d'Orbigny, 1839, Globigerinatella Cushman & Stainforth, 1945 e Tenuitella Fleisher, 1974 – 

gêneros filogeneticamente mais próximos –, a morfologia geral da testa é mais facilmente 

confundida com aquela de Catapsydrax Bolli et al. 1957, tendo em vista as semelhanças no ângulo 

do enrolamento trocoespiral, no formato das câmaras e na presença ocasional de bula (Kennett & 

Srinivasan, 1983; Loeblich & Tappan, 1987). Todavia, enquanto Globigerinita possui superfície 

microperforada, com perfurações extremamente pequenas, irregularmente distribuídas e sem pore 

pits, Catapsydrax apresenta superfície cancelada, com poros grandes e pore pits distintos, além de 

uma testa relativamente grande (Kennett & Srinivasan, 1983). Assim, a forma mais eficiente e não 
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ambígua de diferenciar esses gêneros é através da observação da ultraestrutura da superfície das 

testas. 

Cabe ressaltar que, embora Loeblich & Tappan (1987, p. 481) descrevam Globigerinita 

como possuindo “aproximadamente quatro câmaras na última espiral”, o táxon possui tipicamente 

3 a, no máximo, 4 câmaras em sua última espiral, conforme descrições e eletromicrografias de 

Kennett & Srinivasan (1983). 

 

Globigerinita uvula (Ehrenberg, 1861) 

(Figura 57, B e C) 

Diagnose (Kennett & Srinivasan, 1983): Testa pequena, com enrolamento trocoespiral muito alto. 

Câmaras esféricas, globulares e muito abrangentes, com crescimento lento. Três a quatro câmaras 

na última espiral. Superfície lisa ou amplamente recoberta por pequenos tubérculos subcônicos ou 

cristalitos. Ultraestrutura da superfície se caracteriza por microperfurações e ausência de pore pits. 

Abertura interiormarginal, umbilical, em arco muito baixo, bordeada por um lábio fino. 

Material: 19 testas. Lâmina GP/5E-4308. 

Descrição dos espécimes: Testas muito pequenas, com oito a nove câmaras. Superfície lisa, mas 

com abundantes tubérculos irregulares e pouco pronunciados no lado umbilical. Ultraestrutura da 

superfície com poros diminutos, que podem ser separados em poros relativamente menores e 

maiores; sem pore pits. Abertura pequena, interiomarginal e umbilical, sem bula. 

Tamanho: Maior espécime com 86 µm de diâmetro e menor espécime com 73 µm de diâmetro. O 

maior espécime tem poros maiores de aproximadamente 0,25 µm de diâmetro e poros menores de 

aprox. 0,8 µm de diâmetro. 

Discusão: Globigerinita uvula difere de Globigerinita glutinata (Egger, 1893) por esta apresentar 

enrolamento trocoespiral baixo a médio, câmaras esféricas a subglobulares e possuir uma bula, 

com aberturas suplementares infralaminares; e difere de Globigerinita parkerae (Bermudez, 1961) 

por esta possuir câmaras esféricas a ovaladas que aumentam de tamanho rapidamente (Kennett & 

Srinivasan, 1983).  

 Globigerinita uvula tende a ser rara (e.g., Van Eijden & Smit, 1991; Chaisson & Leckie, 

1993) e, embora tenha sido encontrada em algumas amostras do Oligoceno Tardio (Van Eijden & 

Smit, 1991), é uma espécie tipicamente neogênica, sendo abundante apenas em depósitos de baixa 

latitude do Mioceno Inferior (Chaisson & Leckie, 1993) e tendo distribuição cronoestratigráfica 
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mais representativa (do Mioceno Inferior ao Holoceno) apenas em depósitos de baixas latitudes. 

A espécie imigrou para latitudes mais altas (i.e., para o Paratethys Central) apenas durante o 

Mioceno Médio (Rögl, 1985).  

 Globigerinita uvula é encontrada nos depósitos neogênicos e quaternários do Platô 

Kerguelen, na região próxima à zona subantártica, sendo rara nos depósitos miocênicos, onde 

compõe cerca de 2% das assembleias, e dominantes nos depósitos pliocênicos e pleistocênicos, 

onde compõe até 15% das assembleias (Li et al., 1992, que relatou a espécie como Tenuitellinata 

uvula). Atualmente, G. uvula é comum nos depósitos holocênicos da zona subantártica (Bé, 1967; 

Herb, 1968). 

Quanto ao tamanho, embora G. uvula seja caracteristicamente muito pequena (Rögl, 1985), 

os espécimes encontrados são consideravelmente menores; e, tendo em vista o número de câmaras 

claramente visíveis (entre 8 e 9), eles representam jovens adultos diminutos, e não formas juvenis. 

Ocorrência: Matriz dos diamictitos do topo da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção 

Sey-03, nível 01), Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Oligoceno Superior ao Recente (Kennett & Srinivasan, 1983; 

Chaisson & Leckie, 1993). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita, relativamente abundante nas zonas temperadas e subpolares 

e pouco abundante nas zonas polares (Schiebel & Hemleben, 2017). 

 

 

Família Globorotaliidae Cushman, 1927 

Gênero Neogloboquadrina Bandy et al., 1967 

Espécie-tipo: Globigerina dutertrei d'Orbigny, 1839. 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa sugblogular, trocoespiral baixa. Câmaras 

subglobulares crescendo rapidamente com a acreção. Cinco a seis câmaras na última espiral, com 

suturas radiais deprimidas, lineares a levemente curvas. Umbigo aberto, moderadamente amplo e 

profundo. Periferia amplamente arredondada. Parede calcária, com superfície uniformemente 

perforada, lisa nos primeiros estágios, sem espinhos, posteriormente sofrendo espessamento e 

apresentando irregularidades com forma de crateras conforme camadas secundárias de calcita são 

adicionadas, com pore pits distintos em espécimes tropicais. Abertura interiomarginal, 

inicialmente extraumbilical-umbilical, mas podendo apresentar tendência a ser umbilical no 
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adulto, bordeada por um lábio dentado nos primeiros estágios, mas que pode estar ausente nas 

câmaras adultas. 

Discussão: A maioria das espécies de Neogloboquadrina das regiões subtropicais exibe testa 

recoberta por grandes cristais romboédricos de calcita, gerando um padrão rosetado na superfície 

da testa, enquanto as espécies da região tropical exibem um padrão reticulado com fendas (Kennett 

& Srinivasan, 1983). Hemleben et al. (1989) demonstraram experimentalmente que 

Neogloboquadrina dutertrei inicia a formação dessa “crosta calcítica” quando a temperatura da 

água cai para 15 ºC. Portanto, se estiverem relativamente bem preservadas, fósseis de 

Neogloboquadrina spp. têm o potencial de fornecer informações paleogeográficas e 

paleoclimáticas, mesmo quando não for possível a identificação até o nível de espécie. 

 

Neogloboquadrina dutertrei (d’Orbigny, 1839) 

(Figura 57, D) 

Diagnose (Kennett & Srinivasan, 1983): Testa globosa, trocoespiral, espiral achatada ou levemente 

convexa. Cinco a seis câmaras infladas no último verticilo. Suturas quase radiais a levemente 

curvas no lado espiral, deprimidas; quase radiais no lado umbilical, deprimidas. Superfície 

uniforme e moderadamente perforada, com pore pits parciais ou totalmente comprimidos devido 

ao crescimento de cristais euhedrais de calcita nas formas subtropicais. Umbigo aberto, 

moderadamente amplo e profundo. Abertura umbilical, umbilical-extraumbilical em espécimes 

jovens. Placas umbilicais dentadas geralmente presentes.  

Material: 6 espécimes. Lâmina GP/5E-4313. 

Descrição dos espécimes: Testa globosa, trocoespiral. Lado espiral côncavo na região umbilical e 

lado dorsal convexo. Cinco câmaras distinguíveis no último verticilo, com suturas pouco visíveis. 

Superfície uniforme e moderadamente perforada, com poros em pore pits, sem evidência de 

acreção calcítica secundária. Umbigo amplo. Abertura umbilical. Placa umbilical dentada ausente. 

Tamanho: Maior espécime com diâmetros máximo de 665 µm e mínimo de 579 µm. 

Discussão: Neogloboquadrina dutertrei se assemelha à Neogloboquadrina acostaensis, mas esta 

última se diferencia por possuir câmaras mais infladas, textura cancelada mais grosseira e abertura 

mais amplas (Chaisson & Leckie, 1993). Ambas as espécies ocorrem em associação 

cronoestratigrafica no intervalo entre o topo da subzona N17 (Messiniano, Mioceno Superior) e o 
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meio da zona N18/N19 (Zancleano, Plioceno Inferior), no Platô Ontong Java, zona equatorial do 

Oceano Pacífico, do sítio ODP 806B (Chaisson & Leckie, 1993).  

Tradicionalmente, N. dutertrei foi dividia em três subsespécies. Duas foram reconhecidas 

por Rögl & Bolli (1973), que propuseram as subespécies N. dutertrei dutrtrei d’Orbigny 1839 e 

N. dutertrei blowi Rögl & Bolli 1973 com base em diferenças morfológicas como tamanho, 

amplitude da área umbilical e presença ou ausência de abas aperturais. Porteriormente, Bolli & 

Saunders (1989) reconheceram que as diferenças morfológicas de N. dutertrei blowi ocorrem 

dentro do espectro de variação morfológica de N. dutertrei dutertrei, e sinonimizaram as 

subespécies. A manutenção de N. dutertrei dutertei como táxon válido se deve pelo 

reconhecimento de que Globorotalia (Turborotalia) acostaensis tegillata Brönnimann & Resig 

1971 possui uma aba umbilical que se entende da última câmara até recobrir parte da área umbilical 

e que tal característica é típica de N. dutertrei. Assim, com base na presença e extensão dessa aba, 

Bolli & Saunders (1989) transferiram a subespécie G. (T.) acostaensis tegillata para a espécie N. 

dutertrei, validando N. dutertrei tegillata pela presença invariável de uma aba umbilical (ocasional 

para N. dutertrei) e pelo maior tamanho e maior número de câmaras em relação a N. dutertrei 

dutertrei. 

Em um estudo com numerosas amostras atuais dos oceanos Atlântico Norte e Índico, feito 

para testar hipótese de correlação entre variações morfológicas com variações ambientais de N. 

pachydermata e N. dutertrei, Hilbrecht (1997) reconheceu que gradações nas variações 

morfológicas não têm correlação com a gradação das variáveis ambientais. Todavia, a autora 

reconheceu duas populações de N. dutertrei, uma típica dos oceanos tropicais e outra das margens 

dos oceanos subtropicais, a qual ocorre associada a N. pachydermata. Há variações morfológicas 

consideráveis entre espécimes dessas duas populações de N. dutertrei, sendo possível atribuir essas 

morfologias à N. dutertrei dutertrei e à N. dutertrei tegillata, o que, portanto, indica que as 

diferenças morfológicas correspondem apenas a variações fenotípicas de uma única espécie. No 

entanto, até o presente momento, as espécies não foram formalmente sinonimizadas. 

De qualquer forma, embora as diferenças morfológicas quase certamente não tenham 

significado biológico, elas possuem importância bioestratigráfica. A primeira ocorrência do 

morfotipo com maior número de câmaras e com aba umbilical que se estende da última câmara até 

a área umbilical (i.e., N. dutertrei tegillata) marca o Mioceno Superior, enquanto o primeiro 

registro do morfotipo com área umbilical pequena e aba umbilical ampla (i.e., N. dutertrei 



 

 

182 5. RESULTADOS 

dutertrei), derivado do morfotipo com área umbilical ampla e sem a aba umbilical (i.e., N. dutertrei 

bowi), marca o Plioceno Superior (cf. Bolli & Saunders, 1989). 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Mioceno Superior ao Recente (Bolli & Saunders, 1989). 

Distribuição geográfica: Cosmopolita, abundante nas zonas tropical e subtropicais (Schiebel & 

Hemleben, 2017). 

 

 

Superfamília Planorbulinoidea Schwager, 1877 

Família Cymbaloporidae Cushman, 1927 

Subfamília Cymbaloporinae Cushman, 1927 

Gênero Cymbaloporetta Cushman, 1928 

Espécie tipo: Rosalina squammosa D’Orbigny, 1839 

Descrição (Loeblich & Tappan, 1987): Testa esquizonte bentônica. Estágio inicial trocoespiral, 

baixo a moderadamente alto e cônico, câmaras posteriores baixas e crescentes, adicionadas em 

círculos; espiral final com três a seis câmaras subtriangulares por suturas radiais incisivas ou por 

lacunas intercâmaras. Todas câmaras visíveis e suturas oblíquas e niveladas no lado espiral; apenas 

a última câmara visível do lado achatado, onde extensões umbilicais placoides podem 

obliterar/obscurecer parcialmente o umbigo. Periferia subangulosa e margem periféria levemente 

lobulada. Parede calcária, radial opticamente, grosseiramente perforada no lado espiral, 

perforações esparsas ou ausentes no lado umbilical, superfície lisa. Abertura simples no estágio 

inicial; estágio posterior com aberturas interiomarginais em ambos os lados, bordeadas por lábios 

com forma de aro. Uma terceira abertura no umbigo pode apresentar o lábio se estendendo como 

um tubo ou funil ou placa flangeada ao redor do umbigo, com uma placa única ou uma série 

complexa de placas perforadas sobre o centro. Gamonte similar no estágio inicial, mas se torna 

temporariamente planctônico na gametogênese conforme produz, no lado umbilical, uma câmara 

de flutuação grande, hemiesférica e lobulada. Lobos da câmara de flutuação inflada e imperforada 

correspondem, em posição, às camadas da última espiral. Câmara de flutuação completamente 

envolta por uma câmara com forma de balão e com parede perforada. As câmaras de flutuação e 

com forma de balão estão separadas por um espaço no qual os gametas se desenvolvem, ou, menos 
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comumente, as duas câmaras podem se aderir em alguns locais. Câmara com forma de balão 

também apresenta grandes aberturas arredondadas bordeadas por lábios distintos na parte central 

da face terminal. 

 

Cymbaloporetta cf. plana (Cushman, 1924) 

(Figura 58) 

Descrição (com base nas ilustrações de Jones [1994]): Testa com estágio inicial trocoespiral em 

ângulo muito baixo. Seis a sete câmaras visíveis na porção trocoespiral, as quais aumentam 

gradualmente em tamanho. Estágio final consiste de uma última câmara muito inflada, com 

formato de balão e com dimensões similares, em altura e largura, à dimensão total da porção 

trocoespiral da testa. Porção inicial trocoespiral com poros pequenos e aleatoriamente distribuídos; 

câmara com forma de balão com poros circulares amplos, cercados por lábios pouco distintos, 

distribuídos regularmente em sua base. 

Material: 2 espécimes e um fragmento de câmara inflada. Lâmina GP/5E-4341. 

Descrição dos espécimes: Testa grande para a espécie. Estágio inicial com enrolamento 

trocoespiral em ângulo muito baixo; último estágio com uma câmara de flutuação muito inflada e 

globosa. Câmara em forma de balão perforada, que reveste a câmara de flutuação, está ausente. 

Poros pouco visíveis na superfície espiral do estágio trocoespiral e ausentes na câmara inflada. Em 

perfil, a proporção entre a porção trocoespiral e a câmara de flutuação é de aproximadamente 1\1 

(câmara de flutuação com 94% da altura da porção trocoespiral). Câmaras da porção trocoespiral 

são relativamente grandes. Câmara e forma de balão muito espessa e imperforada. Câmara de 

flutuação. 

Tamanho: Maior espécime com 1372 µm de altura (porção trocoespiral inicial com 704 µm e 

câmara em forma de balão com 664 µm) e 1890 µm no diâmetro maior (equivalente ao diâmetro 

maior da última câmara). Primeira câmara, elíptica, com diâmetro maior de 743 µm. 

Discussão: Embora a porção trocoespiral da testa apresente sinais de abrasão, todas as câmaras são 

distinguíveis, com suturas nítidas, possibilitando contabilizar o número total de câmaras. A 

primeira câmara é grande e com diâmetro máximo pouco menor que aqueles das câmaras 

subsequentes, sugerindo que as testas representam uma geração macrosférica (ou gamontes). Isto 

torna pouco significativa a diferença de tamanho e número de câmaras dos espécimes da Ilha 

Seymour e daqueles ilustrados em Jones (1994). 
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A ausência de poros na última câmara, inflada, indica que se trata da câmara de flutuação 

(interna), uma vez que a câmara em forma de balão (externa), que a envolve, está ausente. A 

dissecção de um espécime permitiu medir a espessura da câmara de flutuação, que tem 

aproximadamente 250 µm. 

Os espécimes da Ilha Seymour são similares aqueles da Laguna Chuuk (cf. Hatta, 2013), 

diferindo apenas no número de câmaras da porção trocoespiral e no tamanho da testa, que é 

consideravelmente menor nos espécimes da Laguna Chuuk. O número reduzido de câmaras pode 

ser taxonomicamente irrelevante, uma vez que os espécimes da Ilha Seymour representam, quase 

certamente, formas macrosféricas. Todavia, o tamanho consideravelmente maior dos espécimes 

da Ilha Seymour poderia justificar o reconhecimento de uma nova espécie de Cymbaloporetta, 

morfologicamente próxima de C. plana, tendo em vista que o tamanho de testas tem sido utilizado 

como caractere taxonômico relevante em diversas espécies de foraminíferos, tanto calcários 

quanto aglutinados (e.g., Ammonia beccari, Ammodiscus spp.). 

Ocorrência: Matriz de diamictito porção inferior da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; 

seção Sey-13, nível 15) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Plioceno ao Recente (Loeblich & Tappan, 1987). 

Distribuição geográfica: Oceano Pacífico Central, com ocorrências nas costas da Nova Caledônea 

(Debenay, 2012) e de Guam (Richardson & Clayshuttle, 2003), no Estreito de Torres (Jones, 1994) 

e na Laguna Chuuk (Hatta, 2013), a aproximadamente 1800 km da costa nordeste da Nova Guiné. 

 

 

RADIOLÁRIOS 

  

 A sistemática de radiolários utilizada nesta tese segue a proposta de Riedel (1971) em seu 

nível subfamiliar, com as modificações sugeridas por Hart & Williams (1993) e Cavalier-Smith 

(1987; 1993). Embora sabidamente artificial em alguns aspectos (cf. Kling, 1998), o sistema de 

Riedel (1971) permanece como o mais consistente sistematicamente e mais frequentemente 

utilizado (e.g., Casey, 1993; Kling, Hart & Williams, 1998; Armstrong & Brasier, 2005). 

 As descrições dos gêneros e a descrição de Larcopyle polyacantha (Campbell & Clark, 

1944) foram modificadas (i.e., traduzidas de forma livre) dos principais e mais recentes trabalhos 

de revisão sobre os táxons em questão (i.e., Hollande & Enjumet, 1960; Petrushevskaya & 
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Kozlova, 1979; Lazarus et al., 2005). Listas sinonímicas são suprimidas por estarem acessíveis nos 

estudos citados e em Renaudie (2012). 

 

 

Filo Radiozoa 

Subfilo Radiolaria 

Classe Polycystina Ehrenberg, 1838 

Ordem Spumellaria Ehrenberg, 1875 

Família Actinommidae Haeckel, 1862, emend. Riedel, 1967 

Cenosphaera Ehrenberg 1854 

Espécie-tipo: Lonchosphaera spicata Popofsky, 1908 

Descrição (revisada por Hollande & Enjumet, 1960): Microsfera ausente. Concha cortical flexível, 

constituída por uma rede fina, simples ou dupla, de malhas/redes poligonais a irregulares. Espinhos 

ou espículas ausentes. Cápsula central esférica ou ovoide, com área cortical contendo ou gotículas 

lipídicas impregnadas por carotenos ou grandes inclusões refringentes de proteínas. Ergastoplasma 

perinuclear pode ou não estar presente. Feixes axoflagelares e fusules de axoflagelos bem 

desenvolvidos. Axoplasma alongado como pequenas hastes ou como lentes bicôncavas. 

Descrição (revisada por Petrushevskaya & Kozlova, 1979): A principal porção da concha consiste 

em um envelope, não tão espesso, de aproximadamente 100-200µm de diâmetro, com 10 a 17 

poros irregularmente distribuídos na metade de sua circunferência. O diâmetro dos esporos não é 

menor que a espessura da parede da concha. A área entre os poros pode estar ornamentada por 

cristas, resultando em uma trama poligonal irregular, mas sem resultar em poros com estrutura de 

funil. Pode haver uma trama interna poligonal com formato de aranha, com 40-50 µm de diâmetro. 

Esta se relaciona com a concha externa através de feixes finos, os quais se quebram facilmente, da 

mesma forma que a estrutura interna, que geralmente é destruída. Espinhos radiais não se 

prolongam para além dos limites externos da parede. 

Discussão: Espécimes de Cenosphaera com estrutura interna presente se assemelham à 

Lonchosphaera Popofsky 1908, emend. Dumitrica, 2014, mas diferem fundamentalmente por 

Lonchosphaera sempre apresentar estrutura interna desenvolvida, com as conchas cortical e 

medular conectadas através de sete raios primários e, ocasionalmente, por raios secundários, 

resultando em estruturas internas complexas e simétricas (Dumitrica, 2014). Uma diferença 
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adicional consiste no tamanho da concha interna, com aquela de Cenophaera, quando presente, 

possuindo o dobro do tamanho daquela de Lonchosphaera (Petrushevskaya, 1975). 

De fato, as semelhanças levaram Petrushevskaya (1975) a sugerir Lonchosphaera como 

ancestral de Cenosphaera. Todavia, além da diferença nas dimensões relativas entre as conchas 

interna e externa, sabe-se hoje que o registro de Cenosphaera remonta até o Paleogeno 

(Petrushevskaya & Kozlova, 1979), enquanto Lonchosphaera ocorre apenas em depósitos do 

Plioceno Tardio ao Quaternário (Dumitrica, 2014), com possíveis ocorrências em depósitos no 

Mioceno Tardio ao Plioceno do sudoeste do Oceano Pacífico, nas proximidades da Nova Zelândia 

(Caulet, 1985). Embora esse possível anacronismo possa representar um artefato de preservação 

ou de pesquisa, isto é pouco provável devido à distribuição cronoestratigráfica muito ampla de 

Cenosphaera e a restrição de Lonchosphaera ao Neogeno.  

Distribuição cronoestratigráfica: Paleogeno ao Recente (Petrushevskaya and Kozlova, 1979).  

 

Cenosphaera sp. 

(Figura 59, A) 

Material: 8 espécimes. Lâmina GP/5E-4327. 

Descrição dos espécimes: Testa esferoide. Concha medular ausente ou impossível de ser 

visualizada. Canais dos poros da concha cortical se estendem para o interior nebuloso da testa. 

Diâmetro menor tem cerca de 86,1% do diâmetro maior. Linhas equatoriais dos diâmetros maior 

e menor com 21 e 18 poros, respectivamente. Poros com diâmetro entre 4,03 a 5,97 µm (N=48). 

Espessura da parede externa entre 0,06 e 0,10 µm (N=23). Espinhos ausentes. 

Tamanho: Espécime com diâmetro maior de 217 µm e diâmetro menor de 187 µm. 

Discussão: O espécime não pode ser atribuído com segurança a nenhuma espécie de Cenosphaera, 

mas é semelhante a Cenosphera sp. de Chen (1975) por apresentar concha única, poros circulares 

de tamanho uniforme, pelo número semelhante de poros na linha equatorial da testa e por seu 

tamanho (espécimes de Chen [1975] apresentam 17-20 poros em linha equatorial e possuem 

diâmetro de 189-252 µm). O espécime da Ilha Seymour apresenta maior irregularidade no 

diâmetro da testa, chegando a apresentar um diâmetro menor e outro maior, mas esta pequena 

diferença pode ser entendida como uma alteração fossildiagenética, gerada pela compactação dos 

depósitos. 
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De qualquer forma, Chen (1975) encontrou esses espécimes apenas nos depósitos 

oligocênicos da Antártica Oriental. Mais espécimes precisam ser encontrados na Antártica 

Ocidental para que estudos comparativos mais profundos possam ser feitos. 

Ocorrência: Matriz de diamictito da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-10, nível 19) 

na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

 

 

Família Pyloniidae Haeckel, 1881 

Gênero Larcopyle Dreyer, 1889, emend. Lazarus et al., 2005 

Espécie-tipo: Larcopyle buetschlii Dreyer, 1889 

Descrição emendada (Lazarus et al., 2005): Espumelários com concha cortical bem desenvolvida, 

com formato  elipsoide ou elipsoide achatado, geralmente com piloma (uma abertura na concha 

cortical, rodeada por peristomo, dentes ou espinhos) em um dos polos, e com concha interna com 

estrutura esponjosa, espiral ou pilonídea, a qual se conecta com a conca cortical diretamente (e.g., 

como o último verticilo em formas espirais) e/ou por finas barras radiais distribuídas 

aleatoriamente, as quais podem se estender para além dos limites da superfície na forma de 

espinhos radiais. 

Descrição dos espécimes: Concha cortical elipsoide. Piloma único em um dos polos, sem ausentes 

ou apenas com suas bases pouco distintas presentes. Concha medular esponjosa, densa. Barras 

radiais ausentes ou não visíveis. 

Discussão: Em uma revisão taxonômica dos radiolários prunoides dos depósitos neogênicos da 

Antártica, Lazarus et al. (2005) sugerem que Prunopyle Dreyer, 1889 possa corresponder a um 

sinônimo junior de Larcopyle Dreyer, 1889, ou que as espécies válidas correspondem a membros 

da Família Stylosphaeridae, e não da Família Pyloniidae. Contudo, os autores não puderam 

resgatar o material original de Dreyer, ficando restritos à análise dos desenhos e descrições 

originais. Assim, Lazarus et al. (2005) não sinonimizaram formalmente os gêneros, mas 

mantiveram a prática de não atribuir nenhuma espécie prunoide ao gênero Prunopyle, restringindo-

se à Larcopyle. 

Larcopyle tem como principal característica diagnóstica a presença de um piloma único no 

eixo principal da concha, como identificado por Lazarus et al. (2005). 
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A densidade e pouca transparência da concha medular dos espécimes da Ilha Seymour 

podem corresponder a feições fossildiagenéticas, decorrentes do preenchimento por matéria 

orgânica ou por outro material opaco. 

 

Larcopyle polyacantha (Campbell & Clark, 1944) 

(Figura 59, B) 

Descrição (Lazarus et al., 2005): A concha é subcilíndrica a elíptica e varia em tamanho de 150 

µm a 250 µm (a descrição original indica comprimento da cocha em 180 µm). Maioria dos 

espécimes possui aglomerados/feixes de espinhos curtos a médios em comprimento e subparalelos 

a fracamente radiados em um ou em ambos os polos. A parede externa é perforada por poros de 

tamanho pequeno a médio e arranjados irregularmente, molduras são ausentes na maioria dos 

espécimes. A estrutura interna é feita de espirais únicas ou duplas de crescimento fraco, embora 

essa estrutura interna seja tão esponjosa que que as espirais são quase indetectáveis em alguns 

espécimes. Em algumas subespécies a concha mostra desvios característicos do formato elipsoidal 

simples, o qual é causado pelo desenvolvimento de caps nos polos. Um piloma é óbvio na maioria 

dos espécimes. 

Material: 41 espécimes. Lâminas GP/5E-4310, GP/5E-4313, GP/5E-4321, GP/5E-4322, GP/5E-

4323, GP/5E-4327, GP/5E-4328, GP/5E-4329, GP/5E-4330, GP/5E-4339 e GP/5E-4360. 

Descrição dos espécimes: Testas elipsoides. Concha cortical com poros circulares com variação 

considerável de diâmetro. Concha medular com estrutura esponjosa, sendo impossível visualizar 

espirais. Concha medular tem aproximadamente 80% do tamanho da concha cortical. Espinhos 

nos polos da concha cortical são muito curtos e delgados, de difícil visualização. Piloma pouco 

evidente ou aparentemente ausente. Diâmetro menor com 77,1-77,8% do tamanho do diâmetro 

maior. No maior espécime os diâmetros dos poros variam entre 6,76 um a 10,41 um (N=53). 

Tamanho: Maior espécime com diâmetro maior de 280 um e diâmetro menor de 218 um. Menor 

espécime com diâmetro maior de 162 um e diâmetro menor de 126 um. 

Discussão: Lazarus et al. (2005) subdividem a espécie em três subespécies: (1) Larcopyle 

polyacantha polyacantha (Campbell & Clark, 1944), caracterizada  pela ausência de capas polares, 

com formato elipsoidal em geral regular e verticilos relativa e equitativamente espaçados do centro 

à parede mais externa da concha; (2) Larcopyle polyacantha titan Lazarus et al, 2005, caracterizada 

por possuir testa relativamente grande, com extremidades cônicas truncadas, poros médios, com 
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espinhos visíveis em ambos os polos, sendo esses espinhos geralmente  são muito mais longos no 

polo do piloma, com a concha preenchida por uma única espiral com verticilos pouco espaçados 

ou totalmente esponjosa, ocasionalmente com um piloma amplo, em formato tubular distinto; e 

(3) Larcopyle polyacantha amplissima Lazarus et al., 2005, muito semelhante a L. polyacantha 

polyacanhta, mas se caracteriza pelo formato mais quadrado e menos regular e espirais mais 

evolutas. Os autores reconhecem a possível artificialidade dessa subdivisão, especialmente pela 

ocorrência de espécies intermediários entre as subespécies e mesmo entre diversas espécies de 

Larcopyle, mas escolhem por preservar a distinção devido ao seu alto potencial bioestratigráfico.  

A identificação, nesta tese, apenas até o nível de espécie se deve a dois problemas, um 

prático e outro conceitual. Primeiramente, os espécimes da ilha Seymour não estão preservados de 

forma suficientemente boa para que sejam distinguidas as características diagnósticas das 

subespécies. E, secundariamente, a distribuição geográfica das pretensas subespécies não 

corresponde aos critérios de Mayr & Ashlock (1991) para aplicação do conceito de subespécie (da 

mesma forma como alguns casos de foraminíferos tratados anteriormente), uma vez que as 

subespécies de Lazarus et al. (2005) têm distribuição simpátrica, e não parapátrica ou alopátrica. 

 Lazarus et al. (2005) indicam que a denominação de Prunopyle titan Campbell & Clark, 

1944, cunhada para espécimes do Mioceno da Califórnia, tem sido utilizada para designar formas 

do Neogeno Tardio da Antártica (e.g., Chen, 1975), mas que essas ocorrências correspondem à L. 

polyacantha titan. De qualquer forma, Larcopyle titan (Campbell & Clark, 1944), sinônimo sênior 

de P. titan, de fato ocorre na Antártica, mas apenas nos depósitos do Mioceno Inicial, onde, ainda 

assim, é raro (Lazarus et al., 2005). 

Cortese & Zarakian (2015) relatam a ocorrência de P. titan em depósitos pliocênicos e 

pleistocênicos do sudoeste do Oceano Pacífico, nas proximidades da Nova Zelândia (sítio IODP 

U1371). Todavia, o único espécime ilustrado (em fotomicrografia) apresenta estrutura interna 

pouco esponjosa, similar aquela dos espécimes de L. titan ilustrados em Lazarus et al. (2005), mas 

difere deles por não apresentar um piloma amplo, com estrutura tubular evidente (cf.  espécimes 

descritos e ilustrados em Lazarus et al. [2005] e Renaudie & Lazarus [2012]). Uma vez que o 

tamanho do espécime – único caractere morfológico remanescente capaz de dirimir a dúvida – não 

é indicado por Cortese & Zarakian (2015), o resultado da comparação entre os espécimes de 

Lazarus et al. (2005), Cortese & Zarakian (2015), Renaudie & Lazarus (2015) e deste estudo é 
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inconclusiva. No entanto, a análise preliminar aponta para um espécime com características 

intermediárias entre L. titan e L. polyacantha titan. 

Os espécimes encontrados na Ilha Seymour se assemelham aqueles ilustrados por Chen 

(1975) e designados de P. titan, considerados sinônimos de L. polyacantha titan por Lazarus et al. 

(2005). Os espécimes de Chen (1975) são provenientes de depósitos pliocênicos marinhos da 

Antártica Oriental e se assemelham aos espécimes de L. polyacantha da Ilha Seymour pelo formato 

geral elíptico (e não esferoide, como em L. titan), por um ósculo/piloma pouco evidente e poucos 

espinhos, os quais são relativamente curtos e delgados. Todavia, os espécimes das duas localidades 

diferem na estrutura interna, com os espécimes de Chen (1975) possuindo concha medular 

consideravelmente menor que aquelas dos espécimes aqui relatados. Essa diferença, porém, pode 

ser explicada de três formas distintas: como uma variação morfológica normal do táxon; como 

uma forma intermediária entre L. polyacantha titan e L. titan; e como sendo de natureza 

fossildiagenética, com o diâmetro da concha medular artificialmente aumentado nos espécimes da 

Ilha Seymour devido ao preenchimento parcial por material opaco. 

As conchas medulares dos espécimes da Ilha Seymour apresentam tamanho 

aproximadamente 19,9% menor do que as conchas corticais (N=6). Alguns espécimes apresentam 

irregularidades superficiais próximas à região equatorial da concha cortical, na forma de pequenas 

elevações, as quais não encontram correspondência na mesma região da concha medular. Por fim, 

os espinhos curtos e delgados podem ter sido alterados por processos tafonômicos, desde o 

rolamento dos espécimes, na fase bioestratinômica, até a dissolução, na fase fossildiagenética. 

Ocorrência: Matrizes de diamictitos das formações Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, nível 

07; seção Sey-10, níveis 19, 23, 24 e 27; e seção Sey-12, nível03) e Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; 

seção Sey-03, nível 03; seção Sey-10, níveis 04, 05 e 06; seção Sey-15, nível 08) na Ilha Seymour, 

Antártica Ocidental. 

Distribuição cronoestratigráfica: Mioceno Inferior ao Plioceno Inferior (Lazarus et al., 2005) 

Distribuição geográfica: Oceano Antártico (Lazarus et al., 2005; Lazarus et al., 2015) e, 

possivelmente, sudoeste do Oceano Pacífico (Cortese & Zarakian, 2015). 
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CALCITARCOS 

 

 Os microfósseis esféricos, calcários e muito pequenos da Formação Weddell Sea são 

denominados e classificados aqui como calcitarcos, na concepção de Versteegh et al. (2009) do 

grupo Calcitharca. 

Para Versteegh et al. (2009), o termo e a categoria de calcitarcos abrangem microfósseis – 

portanto, objetos de natureza biogênica inquestionável – calcários cujas afinidades biológicas não 

podem ser estabelecidas, inclusive devido à simplicidade de alguns espécimes, e que têm sido 

comumente denominados de calcisferas. 

 

 

Incertae sedis 

Calcitarcha Versteegh et al., 2009 

Diagnose (Versteegh et al., 2009): Microfósseis de afinidades desconhecidas e provavelmente 

variadas, consistindo originalmente de uma cavidade central envolta por parede de camada simples 

ou múltipla de carbonato de cálcio. Simetria, forma, estrutura e ornamentação variadas. Cavidade 

central fechada ou se comunicando com o exterior por uma variedade de meios, por exemplo: 

poros, ruptura em forma de fenda ou irregular e abertura circular ou angular (o piloma). 

Discussão: Calcitarcha – que faz alusão ao grupo Acritarcha de Evitt (1963), que designa 

microfósseis de paredes orgânicas com afinidades biológicas incertas –, é extremamente útil para 

reunir os microfósseis calcários que, ao menos temporariamente, não podem ser atribuídos a outros 

grupos biológicos e que eram designados anteriormente como calciesferas, evitando que o termo 

seja taxonomicamente confuso e indiscriminadamente aplicado. 

De fato, o termo calcisfera é empregado na literatura quase sem consenso, utilizado para 

designar desde quaisquer microesferas, biogênicas ou não (e.g., Flügel, 2004), até cistos atribuídos 

com segurança a dinoflagelados (Wendler et al., 2010) e algas verdes (Kazmierczak & Kremer 

2005). Neste último caso, os táxons de calcisferas, quando existentes, passam a ser incorporados 

e/ou sinonimizados na sistemática dos respectivos grupos biológicos. Assim, a criação de um 

grupo taxonômico formal e de critérios para sua atribuição era muito necessária, tendo em vista a 

correta utilização e comunicação sobre este importante e conspícuo grupo de microfósseis 

fanerozoicos. 
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Calcitarcha sp. 

(Figura 60, A e B) 

Material: 4 espécimes, dois do nível 01 e dois do nível 03 da seção Sey-03, Formação Weddell 

Sea. Lâminas GP/5E-4308 e GP/5E-4310, respectivamente. 

Descrição: Microesferas calcárias muito pequenas. Em geral lisas, mas com pequenas 

irregularidades que lembram poros. Ausência de piloma, poros ou outro tipo de abertura. 

Discussão: Por seu tamanho diminuto, a composição calcária dos espécimes pode ser aferida 

apenas através da espectroscopia de energia dispersiva (Figura 26, A2). Foi obtido espectro apenas 

de um espécime; a composição calcária dos outros quatro espécimes foi inferida com base em sua 

coocorrência e por serem virtualmente indistinguíveis visualmente quando comparados sob luz 

refletida.   

Tamanho: Aproximadamente 72 µm de diâmetro, medido em dois espécimes. 

Ocorrência: Matriz de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno. Seção Sey-03, nível 

01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

 

 

DIATOMÁCEAS 

 

 A sistemática de diatomáceas utilizada nesta tese segue aquela adotada por Stoermer & 

Julius (2003), com a descrição genérica adaptada (i.e., traduzida de forma livre) dos mesmos 

autores. 

  

 

Filo Ochrophyta Cavalier-Smith, 1995 

Subfilo Khakista Cavalier-Smith, 2000 

Classe Bacillariophyceae Haeckel, 1878 

Subclasse Coscinodiscophycidae Round & Crawford, 1990 

Superordem Coscinodiscanae 

Ordem Coscinodiscales Round & Crawford, 1990 

Família Coscinodiscaceae Kützing, 1844 

Coscinodiscus Ehrenberg, 1839 
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Espécie-tipo: Coscinodiscus argus Ehrenberg 1839 

Descrição (Stoermer & Julius, 2003): Diatomáceas cêntricas circulares ou quase circulares em 

plano apical, com ausência de processos em geral, mas podendo apresentar processo labiado e 

espinhos. 

Discussão: Stoermer & Julius (2003) criticam que, devido a morfologia simples, Coscinodiscus é 

utilizado, na prática, como um táxon de conveniência que inclui todas as formas circulares simples 

que não puderam ser atribuídas a outros gêneros. Os autores comentam ainda que, como 

consequência disso, espécimes superficialmente estudados de outros gêneros e de águas 

continentais têm sido atribuídos a Coscinodiscus, mas que, até o momento, todos os espécimes 

seguramente atribuídos ao gênero provêm de ambientes marinhos, antigos ou recentes. 

  

?Coscinodiscus sp. 

(Figura 60, C) 

Material: 2 espécimes. Lâmina GP/5E-4310. 

Descrição dos espécimes: Valvas isoladas, circulares no plano apical e retangulares baixas no 

plano transapical. Hialina. Superfície externa levemente convexa e superfície interna côncava. 

Areoloas, poros, espinhos ou costelas ausentes. Poucas e pequenas papilas na periferia da 

superfície interna. Bordas internas relativamente espessas. 

Tamanho: Maior espécime com 78 µm de diâmetro. 

Ocorrência: Matriz argilítica de diamictito da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-

03, nível 03) 

 

 

PORÍFEROS 

 

A sistemática de poríferos adotada nesta tese segue aquela de Hooper & Soest (2002a), 

com o emprego da nomenclatura de Rigby (1987) e auxílio das revisões gerais de Uriz (2002; 

2006) para identificação taxonômica a partir de escleritos isolados. 
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Filo Porifera Grant, 1836 

Classe Demospongiae Sollas, 1885 

Diagnose (Rigby, 1987): Poríferos com esqueletos compostos por espongina, por misturas de 

espongina e espículas silicosas, ou por espiculas silicosas construídas sobre espículas 

monoaxônicas ou tetraxônicas nas quais os raios nunca estão em ângulos retos entre eles. 

 

Demospongiae sp. 

(Figura 61, A-C) 

Material: Centenas de espécimes no total, sempre presentes em algumas dezenas nas amostras em 

que ocorrem. Diversas lâminas (cf. quadros do capítulo 5.2. Descrição das assembleias de 

microfósseis e Anexo I). 

Descrição do espécime: Microescleritos e megaescleritos monoaxônicos. Exemplares quase 

sempre com extremidades desgastadas ou quebradas. Os raros exemplares íntegros apresentam 

uma extremidade aguda e a extremidade oposto arredondada. Espículas menores são geralmente 

translúcidas e maiores são geralmente porcelanáceas sob luz refletida e transmitida. Raras 

espículas, de tamanho médio a relativamente grande, são opacas sob luz refletida e transmitida. 

Menor espécime com comprimento de 180 um e espessura de 21 um; maior espécime com 

comprimento de 1690 um e espessura de 110 um.  

Ocorrência: Matrizes finas de diversos diamictitos das formações Hobbs Glacier (Mioceno) e 

Weddell Sea (Plio-Pleistoceno) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental (cf. capítulo 5.2. Descrição 

das assembleias de microfósseis). 

 

 

Ordem Astrophorida 

Family Geodiidae Gray, 1867 

Diagnose (Uriz, 2002): Esponjas com incrustação espessa a massivamente globulares, com orifício 

aferente e eferente simples. Megescleritos são triaenes de diferentes tipos, de acordo com a espécie 

(plagiotriaenes, orthotriaenes etc.) e oxeas. Microescleritos são microhabds (microescleritos 

ectosômicos) e diferentes tipos de euasters (no coanosomo).  

Discussão: Embora a presença de microescleritos do tipo sterraster não seja listada como uma das 

características diagnósticas de Geodiidae, esse tipo relativamente complexo de esclerito é 
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encontrado única e exclusivamente nessa família (Uriz, 2002), sendo inclusive utilizado em chave 

de identificação para as famílias de Astrophorida (Hooper & Soest, 2002b). 

 

Geodiidae sp. 

(Figura 61, D) 

Material: 1 exemplar. Lâmina GP/5E-4308. 

Descrição do espécime: Microesclerito asteroide (i.e., poliactino) do tipo sterraster. Quase 

perfeitamente esférico, com 83.8 e 84.1 um em diâmetros equatoriais cruzados em ângulo de 90º. 

Prolongamentos radiais com extremidades estreladas com 4 a 7 ponta. Extremidades quase sempre 

isoladas, mas algumas podem estar parcialmente fundidas com uma ou duas extremidades 

vizinhas. Diâmetro maior das extremidades estreladas entre 5.3 a 3.8 um. Aproximadamente 20 

raios na linha equatorial. Porcelanáceo em luz refletida e transmitida. 

Discussão: Microescleritos do tipo sterraster são encontrados tipicamente em dois gêneros de 

Geodiidae, Geodia Lamarck, 1815 e Sidonops Sollas, 1889 (Uriz, 2002). Todavia, o exemplar 

encontrado é muito semelhante ao microesclerito do tipo sterraster de Geodia distincta Lindgren, 

1897 ilustrado por Swee-Cheng (2015) e ao de Geodia sp. ilustrado por Uriz (2003, figura 2, D), 

tanto pela forma geral esférica quanto pela forma e diâmetro das extremidades dos prolongamentos 

radiais, tendo virtualmente o mesmo diâmetro do primeiro e sendo aproximadamente 30% menor 

que o menor exemplar ilustrado pelo segundo. Por outro lado, embora Geodia seja considerado 

cosmopolita, Sidonops é o único com ocorrência registrada na Antártica (Uriz, 2002). 

De qualquer forma, além da presença de escleritos do tipo sterraster em si não ser 

diagnóstica, restos fósseis precisam ser encarados com parcimônia extra, uma vez que processos 

fossildiagenéticos, como a compactação, podem alterar a geometria dos restos. Sendo assim, ainda 

que a forma regularmente esféria do espécime sugira ausência de deformação fossildiagenética, o 

exemplar é classificado como um representante da Família Geodiidae. 

Rich (1959), estudando depósitos neogênicos da Nova Zelândia, encontrou diversos restos 

de escleritos de Geodiidae, mas os escleritos do tipo sterraster relatados por ele têm forma 

elipsoide, e não esférica, como aqueles da Ilha Seymour. E que as assembleias e possíveis 

associações de poríferos atuais da Passagem de Drake, estudados por Goodwin et al. (2016), não 

contêm representantes da Classe Demospongiae e nem escleritos similares ao exemplar aqui 

descrito.  
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Ocorrência: Matriz de diamictito do topo da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-

03, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 

 

 

Classe Hexactinellida Schmidt, 1870 

Descrição (Rigby, 1987): Poríferos com esqueletos compostos de espículas silicosas hexactinas, 

derivadas de hexactínas ou do tipo stauracts (raios em ângulos retos mútuos). Algumas com 

espículas adjacentes fusionadas, formando esqueletos rígidos (Rigby, 1987).  

 

Hexactinellida sp. 

(Figura 62) 

Material: 7 escleritos. Lâminas GP/5E-4337. 

Descrição dos espécimes: Megaescleritos triaxônicos hexactinos. Dos seis prolongamentos radiais, 

um ou dois estão sempre quebrados, restando apenas sua base. Prolongamentos radiais com 

extremidade sempre quebradas. Canal axial subcircular em corte transversal, com 2,4 a 2,9 µm de 

diâmetro. Superfície lisa. Translúcidos sob luz transmitida e refletida. Estrutura interna sólida, sem 

sinais de laminações. Comprimento maior entre 880 a 1100 µm (N=7). Prolongamentos radiais 

com espessura entre 36 e 46 µm (N=7, com medição de um raio por esclerito, na área basal). 

Discussão: Embora a subdivisão dos escleritos de poríferos entre microescleritos e megaescleritos 

seja feita, tradicionalmente, com base no tamanho desses objetos (cf. Lévi, 1973; Rigby, 1987; 

Brusca & Brusca, 2005), a maioria deles também difere em seu formato e pelo papel que 

desenvolvem no corpo dos poríferos (Uriz ,2003; 2003); e, nestes casos, muitas vezes há formas 

intermediárias entre as duas categorias (Uriz, 2006). No entanto, os escleritos de hexactinelídeos 

podem ser claramente subdivididos em micro e megaescleritos com base em sua morfologia, sendo 

os megaescleritos sempre monoaxiais ou triaxiais, o que confere a eles algum valor taxonômico 

(Rigby, 1987; Uriz, 2006). 

Escleritos silicosos de poríferos são comuns em depósitos quaternários do Pacífico, mas 

escleritos de hexactinelídeos são pouco comuns ou raros nesses depósitos, às vezes com 

ocorrências de um único esclerito (cf. Andri et al., 2001). Também são raros nos depósitos 

neogênicos das margens da Groelândia, onde ocorrem apenas em depósitos do Mioceno Médio, 

tendo sido relatados apenas 2 megaescleritos hexactinídeos por Lurvey et al. (1998). 
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A classificação em nível de ordem é feita com base na predominância de microescleritos 

amphidiscos ou microhexasteres no corpo dos poríferos (Uriz, 2006), tornando a identificação de 

escleritos isolados impossível a partir desse nível taxonômico (com a possível exceção da Família 

Geodiidae, discutida anteriormente). 

Ocorrência: Matriz de diamictito da base da Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-12, 

nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. 
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Figura 33. Foraminíferos da Subfamília Bathysiphoninae. Depósitos miocênicos e plio-

pleistocênicos da Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Bathysiphon sp. 1. Formação Weddell 

Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, nível 03). (B) Bathysiphon sp. 2. Formação Hobbs Glacier 

(Mioceno; seção Sey-03, nível 07). (C) Nothia robusta (Grzybowski, 1989). Formação Hobbs 

Glacier (Mioceno; seção Sey-03, nível 07). Eletromicrografias (fundo preto) e fotomicrografias 

(fundo branco). Escalas: 500 µm para A e C e 1 mm para B. 
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Figura 34. Psammosphaera fusca Schulze, 1875. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno, seção 

Sey-03, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Eletromicrografias. Escala: 250 um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Saccammina grzybowskii (Schubert, 1902), Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; 

seção Sey-03, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Eletromicrografia (fundo preto) e 

fotomicrografias (fundo branco). Escalas: 400 um. 

 

 

A1 B1 B3 



 

 

200 5. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Deuterammina sp. Formação Weddell Sea (Plio-Pliestoceno; seção Sey-13, nível 17) 

na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Eletromicrografia (fundo preto) e fotomicrografias (fundo 

branco). Escalas: 200 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 37. Verneuilinoides cf. neocomiensis (Mjatliuk, 1939), Formação Weddell Sea (Plio-

Pleistoceno; seção Sey-03, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Eletromicrografia 

(fundo preto) e fotomicrografias (fundo branco).  Escalas: 400 um. 
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Figura 38. Foraminíferos do gênero Textularia, Formação La Meseta (Eoceno; seção Sey-01, 

nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Textularia sp. 1. Fotomicrografia (A1) e 

eletromicrografia (A2). (B) Textularia sp. 2. Eletromicrografia. Escalas: 100 um.  
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Figura 39. Ammodiscus pennyi Cushman & Jarvis, 1928. Formação Hobbs Glacier (Mioceno; 

seção Sey-03, nível 07) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Fotomicrografias (fundo branco) 

e eletromicrografias (fundo preto). Escalas: 500 µm. 
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Figura 40. Ammodiscus sp. nov., holótipo. Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Fotomicrografias (fundo branco) e 

eletromicrografias (fundo preto). Escalas: 1 mm. 
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Figura 41. Ammodiscus sp. nov., parátipo 1. Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Fotomicrografias (fundo branco) e 

eletromicrografias (fundo preto). Escalas: 1 mm. 
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Figura 42. Ammodiscus sp. nov., parátipo 2. Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, 

nível 07) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Fotomicrografias (fundo branco) e 

eletromicrografias (fundo preto). Escalas: 1 mm. 
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Figura 43. Glomospira charoides (Jones & Parker, 1860). Formação Weddell Sea (Plio-

Pliestoceno; seção Sey-07, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Fotomicrografias 

(fundo branco) e eletromicrografias (fundo preto). Escalas: 400 µm. 
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Figura 44. ?Gobbettia sp. Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, nível 07) na 

Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Fotomicrografias (fundo branco) e eletromicrografias (fundo 

preto. Escalas: 200 µm. 
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Figura 45. Ammomarginulina cf. aubertae. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-

13, nível 17), Ilha Seymour, Antártica Ocidental.  Fotomicrografias (fundo branco) e 

eletromicrografias (fundo preto). Escalas: 1 mm. 
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Figura 46. Sculptobaculites barri Beckmann, 1991. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; 

seção Sey-13, nível 17) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Fotomicrografias (fundo branco) 

e eletromicrografia (fundo preto). Escalas: 200 µm. 
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Figura 47. Alveolophragmium orbiculatum Shchedrina, 1936. Depósitos miocênicos e plio-

pleistocênicos da Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Maior espécime encontrado. Formação 

Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, nível 07). (B) Menor espécime encontrado. 

Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-13, nível 69). Fotomicrografias (fundo branco) e 

eletromicrografias (fundo preto). Escalas: 500 µm. 
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Figura 48. Reticulophragmium garcilassoi (Frizzel, 1943). Formação Weddell Sea (Plio-

Pleistoceno; seção Sey-13, níveis 68 e 69) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Maior 

espécime encontrado. Seção Sey-13, nível 68. (B) Espécime de tamanho intermediário. Seção 

Sey-13, níveis 69. Fotomicrografias (fundo branco) e fotomicrografias (fundo preto). Escalas: 500 

µm. 
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Figura 49. Reticulophragmium garcilassoi (Frizzel, 1943). Formação Weddell Sea (Plio-

Pleistoceno; seção Sey-13, nível 69) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Menor espécime 

encontrado. Fotomicrografias (fundo branco) e eletromicrografias (fundo preto). Escalas: 500 µm. 
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Figura 50. Cyclammina cancellata Brady, 1879. Formação Weddell Sea (Plio-Pliestoceno; seção 

Sey-07, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Fotomicrografias (fundo branco) e 

eletromicrografias (fundo preto). Escalas: 500 µm. 
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Figura 51. Cyclammina placenta (Reuss, 1851). Formação Weddell Sea (seção Sey-03, nível 07) 

na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Fotomicrografias (fundo branco) e eletromicrografias 

(fundo preto). Escalas: 1 mm. 
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Figura 52. Budashevaella cf. laevigata (Voloshinova, 1961). Formação Weddell Sea (Plio-

Pliestoceno; seção Sey-07, nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Fotomicrografias 

(fundo branco) e eletromicrografias (fundo preto). Escala: 1 mm. 
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Figura 53. Recurvoides spp. Depósitos miocênicos e plio-pleistocênicos da Ilha Seymour, 

Antártica Ocidental. (A) Recurvoides cf. torquis Schröder-Adams & McNeil, 1994. Formação 

Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-7, nível 01). (B) Recurvoides sp. Formação Hobbs 

Glacier (Mioceno; seção Sey-03, nível 07). Fotomicrografias (fundo branco) e eletromcirografias 

(fundo preto). Escalas: 500 µm. 
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Figura 54. Foraminíferos da Família Ellipsolagenidae. Depósitos miocênicos e plio-

pleistocênicos da Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Favulina hexagona (Williamson, 1848).  

Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, nível 01). (B) Oolina stellula (Loeblich 

& Tappan, 1994). Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, nível 07). 

Eletromicrografias.  Escalas: 100 um. 
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Figura 55. Bolivina sp. Formação Hobbs Glacier (Mioceno, seção Sey-15, nível 03) na Ilha 

Seymour, Antártica Ocidental. Eletromicrografia. Escala: 250 um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Globocassidulina subglobosa Voloshinova, 1960. Formação Weddell Sea (seção Sey-

03, nível 03) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Eletromicrografia. Escalas: 200 µm. 
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Figura 57. Foraminíferos da Subordem Globigerinina. Depósitos miocênicos e plio-

pleistocênicos da Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Globigerina (Globigerina) cf. bulloides 

d’Orbigny, 1826. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno, seção Sey-05, nível 02)  

Espécime em vista umbilical. Escala: 100 µm. (B) Globigerinita uvula (Ehrenberg, 1861). 

Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, nível 01). Espécime em perfil (B1) 

e superfície da testa (B2), mostrando poros relativamente grandes (setas grandes) e inúmeros poros 

pequenos (setas pequenas). Escalas: 40 µm para B1 e 5 µm para B2. (C) Espécime de G. uvula 

dissecado, mostrando o preenchimento da testa por minerais com textura framboide. Escala: 100 

µm. (D) Neoogloboquadrina dutertrei (d’Orbigny, 1839). Formação Hobbs Glacier (Mioceno; 

seção Sey-03, nível 07). Espécime em vista umbilical (D1) e espiral (D2) e ultraestrutura da 

superfície espiral da testa (D3). Escalas: 300 µm para D1 e D2 e 40 µm para D3.  
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Figura 58. Cymbaloporetta cf. plana (Cushman, 1924). Formação Weddell Sea (Plio-

Pleistoceno; seção Sey-13, nível 15) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. Eletromicrografias. 

Escala: 1 mm. 
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Figura 59. Radiolários da Ordem Spumellaria. Depósitos miocênicos e plio-pleistocênicos da 

Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Cenosphaera sp. Formação Hobbs Glacier (Mioceno; 

seção Sey-10, nível 19). Escalas: 100 um.  (B) Larcopyle polyacantha (Campbell and Clark, 

1944). Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, nível 03). Escalas: 50 um. 

Eletromicrografias (fundo preto) e fotomicrografias (fundo branco).  
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Figura 60. Microfósseis da Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno) na Ilha Seymour, Antártica 

Ocidental. (A) Calcitarcha sp. Seção Sey-03, nível 01. Eletromicrografia. Escala: 40 um. (B) 

Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) do espécime ilustrado em A, indicando sua 

composição calcária. (C) ?Coscinodiscus sp.  Seção Sey-03, nível 03. Eletromicrografia. 

Escala: 40 um. 
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Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Figura 61. Escleritos de poríferos da Classe Demospongiae. Depósitos miocênicos e plio-

pleistocênicos da Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Megaesclerito Demospongiae sp. 1. 

Formação Weddell Sea (Mioceno, seção Sey-06, nível 01). Porção inferior de A1 ampliada em 

A2. Estriais transversais são artefatos da microscopia eletrônica. Escalas: 500 um para A1 e 50 µm 

para A2. (B) Megaesclerito Demospongiae sp. 1. Formação Weddell Sea (Mioceno, seção Sey-

10, nível 17). Porção superior de B1 ampliada em B2.  Escalas: 100 um para B1 e 40 µm para B2. 

(C) Megaesclerito Demospongiae sp. 1. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-03, 

nível 01). Escala: 500 um. (D) Microesclerito Geodiidae sp. 1. Formação Weddell Sea (Plio-

Pleistoceno; seção Sey-03, nível 01). Escala: 50 um. Eletromicrografia.  
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Figura 62. Megaesclerito Hexactinellida sp. Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-12, 

nível 01) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Visão geral do megaesclerito. Escala: 500 

um. (B) Detalhe de A. Escala: 100 um. (C) Detalhe de B.  Prolongamento radial seccionado, 

mostrando ultraestrutura maciça e canal axial subcircular. Escala: 30 um. Eletromicrografias. 
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5.5. FORAMINÍFEROS E METAZOÁRIOS INDETERMINADOS 

 

Objetos compostos por grãos siliciclásticos e com forma espiralada, evidenciada pelas 

suturas entre câmaras, ocorrem em alguns níveis de diferentes seções da Formação Hobbs Glacier 

(Mioceno). A composição e morfologia espiralada indicam claramente que se tratam de restos de 

foraminíferos, embora estajam mal preservados.  

Macrofósseis de metazoários, por sua vez, estão ausentes nos depósitos estudados, 

incluindo nos arenitos com estratificações cruzadas do topo da Formação La Meseta, unidade que, 

em geral, é notadamente fossilífera. Entretanto, fragmentos esqueletais reconhecíveis de 

metazoários, com tamanhos entre 5 mm e 2 cm, são encontrados em alguns níveis das formações 

Hobbs Glacier e Weddell Sea, incluindo poliquetos, moluscos, ostracodes, um briozoário e 

equinodermos. 

 

 

FORAMINÍFEROS 

 

 Foraminíferos mal preservados, preenchidos e incrustados por micrito e com marcas de 

abrasão ocorrem em seis níveis de três seções da Formação Hobbs Glacier na Ilha Seymour, sendo 

eles o nível 07 da seção Sey-03 (Figura 63, A e B), o nível 71 da seção Sey-13 (Figura 63, C), os 

níveis 05, 06 e 07 da seção Sey-14 (Figura 63, D-F) e o nível 05 da seção sey-15. Os espécimes se 

encontram alocados, respectivamente, nas lâminas GP/5E-4313, GP/5E-4349, GP/5E-4351, 

GP/5E-4352, GP/5E-4353 e GP/5E-4359. 

 Embora estejam mal preservados, os espécimes podem ser seguramente atribuídos ao Filo 

Foraminifera e reconhecidos como formas multiloculares, tendo em vista que as suas conchas são 

compostas por grãos siliciclásticos e que possuem forma espiralada, conforme indicada pela 

morfologia característica e repetitiva das câmaras (Figura 60, A) ou, principalmente, pelas suturas 

entre as câmaras (Figura 63, B-F). 

 Os espécimes mais comuns do nível 07 da seção Sey-03 apresentam câmaras globosas e 

suturas pouco distintas ou indistintas (Figura 63, A), mas também ocorrem fragmentos com suturas 

radiais e contorno arredondado (Figura 63, B). Os espécimes das seções Sey-13 e Sey-14, por sua 

vez, consistem de formas planiespiraladas e involutas, com superfície lisa e suturas radiais a pouco 
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sinuosas (Figura 63, C-F). A abertura dos espécimes nunca está preservada ou se encontra 

recoberta por cimento calcário, que também recobre pequenas porções do resto da testa. De fato, 

todos os espécimes das três seções apresentam pelos menos duas de três feições tafonômicas: (1) 

revestimento considerável por cimento calcário; (2) fragmentação e quebra; e (3) abrasão na 

periferia da testa. 

 Na sistemática atual de foraminíferos (i.e., baseada em Pawlowski et al., 2013), há dois 

grupos que incluem testas aglutinadas e multiloculares, a Classe Tubothalamea e a Ordem 

Lagenida, sendo esta última considerada incertae sedis. Sendo assim, não é possível identificar os 

espécimes para além do nível de filo. 

 

 

POLIQUETOS SERPULÍDEOS 

 

Os microfósseis calcários tubulares das formações Hobbs Glacier (Mioceno) e Weddell 

Sea (Plio-Pleistoceno) podem ser divididos em três morfotipos, com base em critérios 

morfológicos e tafonômicos: (1) serpulídeo 1 (Figura 64, A), que corresponde a fragmentos 

relativamente grandes, ), com 4-7,6 mm de comprimento, longos, circulares em seção, ocos, com 

estrutura interna laminada, com leves linhas anelares na superfície, preservadas na maior porção 

dos espécimes, e sem sinais de fraturas ou alterações morfológicas (com exceção da quebra que 

gerou o fragmento); (2)  serpulídeo 2 (Figura 64, B, C), correspondendo a fragmentos 

relativamente pequenos (quando comparados aqueles do morfotipo 1), com 0,9-2,8 mm de 

comprimento, em escala centimétrica, curtos, elípticos a elipsoides em seção, preenchidos 

predominantemente por calcário, com superfície lisa, estrutura interna laminada, com fraturas 

orientadas tangencialmente (provavelmente geradas pela compactação dos depósitos de onde 

foram exumados); e (3) ?serpulídeo 3 (Figura 64, D), que corresponde a fragmentos muitos 

pequenos, com 0,3-1 mm de comprimento, circulares a subcirculares em seção, ocos e com paredes 

lisas, muito finas e frágeis, quase sempre com uma extremidade fechada preservada, a qual pode 

ser subaguda a subarredondada, com aspecto geralmente hialino, mas levemente porcelanáceo em 

alguns poucos espécimes, com textura interna cristalina quando visto em microscopia eletrônica. 

O morfotipo 1 ocorre na Formação Weddell Sea, no nível 15 da Sey-13. O morfotipo 2 é 

encontrado tanto na Formação Hobbs Glacier, no nível 17 da seção Sey-13, quanto na Formação 
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Weddell Sea, nos níveis 07 e da seção Sey-03. O morfotipo 3, por sua vez, ocorre na Formação 

Weddell Sea, no nível 02 da seção Sey-07. Os três morfotipos foram encontrados apenas nas 

matrizes dos dimictitos, estando ausentes nos clastos sedimentares do mesmo nível. 

 Os morfotipos 1 e 2 apresentam as características típicas dos tubos de poliquetos 

serpulídeos, como a estrutura interna laminada, visível em corte transversal, e as linhas externas 

anelares, presentes nos espécimes do morfotipo 1. Além disso, ambos os morfotipos são similares 

aos serpulídeos já descritos de diversos níveis da Formação La Meseta (Sadler, 1988). 

 O morfotipo 3 não pode ser seguramente atribuído aos serpulídeos, uma vez que sua 

morfologia é muito simples e não apresenta as características diagnóticas desse grupo (e.g., 

estrutura laminada). Todavia, sua biogenicidade é indicada pela composição calcária, morfologia 

tubular e sinuosa, inclusive com uma das extremidades fechada, e homogeneidade individual de 

diâmetro e heterogenieade coletiva em diâmetro, comprimento e sinuosidade. Não bastasse a 

ausência de minerais e estruturas sedimentares com essas características, as feições dos objetos 

são muito similares aos tubos calcários de animais vermiformes em geral, como aqueles do Filo 

Phoronida e de poliquetos das famílias Cirratulidae, Sabellidae e Serpulidae (cf. Fox et al., 2005; 

Brusca & Brusca, 2007), o que indica que de fato foram formados por animais vermiformes 

indeterminados. 

 O exame do morfotipo 3 ao microscópio eletrônico revelou diferenças na textura das 

superfícies externa e interna, sendo a primeira lisa e a segunda cristalina, em decorrência da 

presença de inúmeros cristais de carbonato de cálco com cerca de 20-25 µm (Figura 65). A 

presença destes cristais, em vez de micrito, explica a resistência das estruturas ao processamento 

micropaleontológico, uma vez que devem lhe conferir maior resistência mecânica. 

 Embora os morfotipos 1 e 2 possam ser atribuídos aos serpulídeos da Formação La Meseta 

e interpretados como tendo sido retrabalhados dessa unidade, o morfotipo 3, muito mais frágil e 

com morfologia em geral mais bem preservada (i.e., com extremidade fechada reservada), foi 

certamente preservado in situ. De fato, é possível que os tubos desse morfotipo representem 

icnofósseis, que teriam sido produzidos a partir da calcificação de paredes de tubos escavados por 

animais vermiformes, e não estruturas calcárias biomineralizadas por esses animais. 

 Os serpúlideos se encontram alocados nas seguintes lâminas: morfotipo 1, lâmina GP/5E-

4341; morfotipo 2, lâminas GP/5E-4313 e GP/5E-4342; e morfotipo 3, lâmina GP/5E-4318. 
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MOLUSCOS, OSTRACODES, BRIOZOÁRIOS E EQUINODERMOS 

 

Além dos microfósseis de serpulídeos, os depósitos neogênicos incluem restos abundantes 

de moluscos bivalves (Figura 66, A-C) e gastrópodes (Figura 66, D), raros ostracodes (Figura 63, 

E), um briozoário e abundantes equinodermos (Figura 66, G-I). 

Todos os fragmentos de bivalves ocorrem associados na Formação Hobbs Glacier, no nível 

07 da seção Sey-03, havendo três morfotipos. O morfotipo denominado aqui de bivalve 1 

corresponde a conchas bastante espessas, com linhas de crescimento evidentes e costelas bem 

desenvolvidas e cor quase branca. O morfotipo bivalve 2 consiste em conchas relativamente finas, 

com linhas de crescimento ausentes e um padrão regular de pequenas cavidades na superfície da 

concha, com cor creme clara. O morfotipo bivalve 3, por sua vez, corresponde a conchas espessas, 

com linhas de crescimento bem desenvolvidas, sendo similares as conchas de Hiatella Bosc, 1801, 

que ocorre em abundância em diversos níveis da Formação La Meseta na própria Ilha Seymour. 

Os fragmentos de gastrópodes, assim identificados devido à torção característica do grupo, 

têm conchas espessas e quase brancas, occorrendo apenas na Formação Weddell Sea, no nível 02 

da seção Sey-07. Ainda que se considere as partes perdidas das conchas, os espécimes 

reconstituídos seriam muito pequenos, com não mais que 8 mm de comprimento. 

Os ostracodes ocorrem na Formação Weddell Sea, no nível 01 da seção Sey-07. Eles são 

relativamente raros e, embora apresentem o contorno geral típico do grupo e a morfologia côncava-

convexa, não são facilmente reconhecíveis, uma vez que estão encrustados por calcário. 

Foi encontrado apenas um exemplar de briozoário, na forma de uma colônia calcária ereta, 

em amostra da porção inferior da Formação Weddell Sea, no nível 21 da seção Sey-13. O espécime 

está bem preservado de modo geral, com uma extremidade ainda com a morfologia típica das 

articulações entre segmentos de uma mesma colônia e com tecas de autozoides bem espaçadas e 

relativamente bem preservadas. O espécime contrasta com aquele relatado por Gazdzicki et al. 

(2004), o qual é incrustante e unilamelar. 

Equinodermos são, ao lado dos bivalves, os restos de metazoários mais abundantes. Eles 

ocorrem em alguns níveis da Formação Weddel Sea, em três morfotipos básicos que, à moda dos 

bivalves, também são diferenciados com base em critérios morfológicos e tafonômicos: (1) 

equinodermo 1, que corresponde a fragmentos com paredes espessas, superfície sem marcas de 

abrasão ou outras feições tafonômicas, e com uma cavidade interna, a qual compunha o sistema 



 

 

229 5. RESULTADOS 

vascular aquífero no espécime vivo, sendo a morfologia geral dos fragmentos muito similar aquela 

das porções proximais dos apêndices de asteroides ou ofiuroides, não sendo possível atribuir os 

restos especificamente a uma dessas duas classes; (2) equinodermo 2, correspondendo a 

fragmentos espessos e sem evidência de abrasão ou outras feições tafonômicas, exceto pela quebra 

e fragmentação, com tubérculos superficiais típicos de equinoides; e (3) equinodermo 3, que 

corresponde a fragmentos circulares em seção, originalmente ocos maas atualmente preenchidos 

por material sedimentar, e com linhas transversais pouco evidentes, sem outras feições 

tafonômicas, correspondendo claramente a fragmentos de espinhos de equinoides. 

Os três morfotipos de equinodermos ocorrem associados apenas no nível 01 da seção Sey-

07, onde também apresentam melhor estado de preservação. Os morfotipos equinodermo 1 e 

equinodermo 2 ocorrem associados no nível 01 da seção Sey-15 e no nível 03 da seção Sey-12, 

mas, em geral, são menores e com estado de preservação inferior aqueles da seção Sey-07. 

Embora fragmentos calcários e fosfato-calcários com textura sugestiva de origem biológica 

sejam encontrados em outros níveis, apenas nos níveis citados acima os restos podem ser 

seguramente identificados como biológicos e atribuídos a grupos taxonômicos específicos, e, ainda 

assim, com alguma dificuldade. 

Os fragmentos de invertebrados estão alocados nas seguintes lâminas: bivalves, lâmina 

GP/E Sey-03-07; briozoário, lâminas Sey-13-21; ostracode, lâmina Sey-07-01; e equinodermos, 

lâminas Sey-07-03, Sey-07-02, Sey-07-03, Sey-10-19, Sey-12-03, Sey-13-23, Sey-15-01, Sey-15-

03, Sey-15-10 e Sey-15-11. 
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Figura 63. Foraminíferos aglutinados espiralados indeterminados. Formação Hobbs Glacier 

(Mioceno) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Espécime da seção Sey-03, nível 07. Escala: 

500 µm. (B) Outro espécime da seção Sey-03, nível 07. Escala: 500 µm. (C) Espécime da seção 

Sey-13, nível 71. Escala: 200 µm. (D) Espécime da seção Sey-14, nível 07. Escala: 200 µm. (E) 

Espécime da seção Sey-14, nível 05. Escala: 200 µm.  (F) Espécie da seção Sey-15, nível 05. 

Escala: 200 µm.  
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Figura 64. Microfósseis tubulares dos depósitos miocênicos e plio-pleistocênicos da Ilha 

Seymour, Antártica Ocidental. (A) Anelídeo serpulídeo. Notar a “ornamentação” preservada na 

porção mediana do microfóssil. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-13, nível 

15). (B) Anelídeo serpulídeo em perfil (B1) e corte transversal (B2). Notar estrutura laminada em 

B2. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-13, nível 17). (C) Anelídeo serpulídeo. 

Formação Hobbs Glacier (Mioceno; seção Sey-03, nível 07). (D) Conjunto de icnofósseis 

calcários de ?serpulídeos. Notar a cavidade interna visível nos dois primeiros espécimes. 

Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-07, nível 02). Escalas: 1 mm para A-C e 500 

µm para D. 
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Figura 65. Icnofóssil de ?serpulídeo. Formação Weddell Sea (Plio-Pleistoceno; seção Sey-07, 

nível 02) na Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Visão geral. Notar a textura lisa da superfície 

externa e a textura rugosa da superfície interna. Escala: 200 um. (B) Detalhe de A. Inúmeros 

cristais de carbonato de cálcio na superfície interna da estrutura. Escala: 50 um. 

Eletromicrografias. 
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Figura 66. Microfósseis fragmentados de metazoários dos depósitos miocênicos e plio-

pleistocênicos da Ilha Seymour, Antártica Ocidental. (A) Bivalve com concha espessa e com 

linhas de crescimento e costelas bem desenvolvidas. Formação Hobbs Glacier, seção Sey-03, 

nível 07 . (B) Bivalve com concha fina e com padrão de pequenas cavidades na superfície da 

concha. Seção Sey-03, nível 07. (C) Bivalve com concha espessa e linhas de crescimento bem 

desenvolvidas, semelhante a Hiatella Bosc, 1801, que ocorre nos depósitos eocênicos da ilha. 

Formação Hobbs Glacier (seção Sey-03, nível 07). (D) Microgastrópode com superfície lisa. 

Seção Sey-07, nível 02. (E) Colônia ereta de briozoários. Seção Sey-13, nível  21. (F) Valva 

esquerda de ostracode em vista externa (F1), perfil (F2) e vista interna (F3). Espécime incrustado 

por calcário granular. (G) Fragmentos de equinodermos. Notar a cavidade interna, que compõe o 

sistema vascular aquífero nos espécimes vivos. Formação Weddell Sea (seção Sey-07, nível 02). 

(H) Fragmento de equinodermo. Notar os tubérculos na superfície. Seção Sey-07, nível 02. (I) 

Fragmento de equinoide. Seção Sey-03, nível 07. Escalas: 1 mm. 
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6.1. A TAFONOMIA DAS ASSEMBLEIAS E SEUS SIGNIFICADOS PALEOECOLÓGICOS 

 

Devido à baixa densidade de espécimes, a presente discussão não se baseia em dados 

estatísticos e, assim, dialoga apenas parcialmente com os conceitos e análises de retroalimentação 

(feedback) tafonômica, tafofácies e zona tafonomicamente (cf. Holz & Simões, 2002). A aplicação 

desses conceitos, como na definição de tafofácies, dependem de um arcabouço quantitativo ou 

semiquantitativo que não pode ser desenvolvido com assembleias com poucos espécimes. 

Portanto, seu valor para fundamentar inferências quanto às biofácies e tafofácies será discutido a 

partir do momento em que o panorama tafonômico das assembleias tiver sido delineado. 

Tentou-se interpretar e demonstrar em quais casos as assembleias fossilíferas (i.e., 

tafocenoses) correspondem às comunidades biológicas (i.e., biocenoses) que geraram os restos ou 

a assembleias de restos pré-fossilizados (i.e., tanatocenoses) derivados de diferentes ambientes 

e/ou com diferentes idades (i.e., que sofreram mistura espacial e/ou temporal). Por isso, a primeira 

tentativa foi de diferenciar, em uma mesma assembleia, os espécimes autóctones (i.e., espécimes 

de uma mesma comunidade e de um mesmo período de tempo, ainda na posição ou orientação que 

se encontravam em vida) ou parautóctones (i.e., espécimes de uma mesma comunidade de um 

mesmo período de tempo, mas que foram retirados da sua posição ou orientação em vida e não 

sofreram transporte significativo) daqueles alóctones (i.e., espécimes derivados de comunidades 

de diferentes ambientes e idades), e só então discutir e generalizar seus significados tafonômicos 

e paleoecológicos. 

A seguir serão sintetizados alguns trabalhos sobre a tafonomia de assembleias de 

foraminíferos de diferentes idades, cujos modelos tafonômicos podem servir de base para 

generalizações e comparações com as assembleias da Ilha Seymour. Em seguida, as assembleias 

das unidades estudadas serão discutidas individualmente. 

 

 

ESTUDOS SOBRE A TAFONOMIA DE FORAMINÍFEROS 

 

 Devido às suas dimensões microscópicas, os foraminíferos são muito facilmente 

transportados e retrabalhados, e suas formas calcárias são ainda especialmente suscetíveis à 

dissolução. Assim, o registro geológico de suas antigas populações ou comunidades foi quase 
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sempre alterado ou mesmo completamente obliterado por processos biológicos, físicos e químicos 

que, em geral, têm menor influência na preservação dos restos de organismos maiores ou mais 

resistentes química ou mecanicamente. 

 Ao contrário da tafonomia de macrofósseis de animais e plantas, para os quais foram 

desenvolvidos complexas metodologias e propostas para interpretações tafonômicas (e.g., Grupos 

de Voorhies para restos de vertebrados), são raros e pouco desenvolvidos os modelos tafonômicos 

desenvolvidos para assembleias de foraminíferos e de microfósseis similares (cf. Holz & Simões 

2002), talvez devido à simplicidade de seus restos, formados por um único elemento, em vez de 

esqueletos com duas ou mais partes. De fato, algumas das principais livro-texto sobre a biologia e 

a paleobiologia de foraminíferos não abordam ou abordam apenas marginalmente os processos e 

produtos bioestratinômicos (i.e., anteriores ao soterramento final) e fossildiagenéticos (i.e., 

posteriores ao soterramento final) que atuam na destruição ou preservação de seus restos (e.g., 

Culver, 1993; Sen Gupta, 1999). Uma exceção é Martin (1999), que compila e discute os principais 

processos tafonômicos que atuam nas comunidades de foraminíferos em contextos deposicionais 

desde estuarinos até o oceano profundo. Todavia, o autor aponta para as diferenças fundamentais 

não apenas entre os processos tafonômicos característicos dos diferentes contextos deposicionais 

nos quais os foraminíferos habitam, mas também em como esses processos influenciam de forma 

diferente a preservação de táxons com testas de diferentes composições (orgânica, aglutinada ou 

calcária). Isso, portanto, dificulta a generalização e a criação de modelos tafonômicos aplicáveis 

tanto a formas calcárias quanto aglutinadas. Sendo assim, é necessário analisar e interpretar cada 

assembleia separadamente, em especial nos casos em que exista grande disparidade tafonômica 

entre as assembleias de uma mesma seção e/ou de um mesmo contexto estratigráfico. 

 Antes de discutir os significados tafonômicos e paleocológicos das assembleias 

encontradas na área de estudo, serão expostos e discutidos alguns trabalhos sobre a tafonomia de 

foraminíferos bentônicos. Os trabalhos abrangem exemplos do Jurássico ao Recente, incluindo 

também um modelo de tafonomia atualística, e ocasionalmente servirão de base para comparações 

com as assembleias da Ilha Seymour. 

Infelizmente, o conhecimento sobre a tafonomia de foraminíferos atuais ou fósseis de 

ambientes polares está restrito a comentários marginais em trabalhos que trataram sobre a 

taxonomia, paleoecologia e bioestratigradia de assembleias, sendo uma exceção o trabalho de 

Loubere & Rayray (2016). Todavia, estes autores trataram quase exclusivamente dos processos 
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fossildiagenéticos que afetam assembleias recentes, especialmente em relação ao efeito da água 

intersticial na dissolução de foraminíferos calcários. Portanto, é pouco comparável com este estudo 

e, por isso, será discutido apenas brevemente. 

 O primeiro trabalho a ser considerado é aquele de Herrero & Canales (2002), que 

identificou praticamente todas as feições tafonômicas possíveis em assembleias do Jurássico 

Inicial e Médio da Bacia Basque-Cantabrian, Espanha. Os autores discutem as diversas feições 

tafonômicas encontradas e elaboram critérios para distinguir histórias diagenéticas diferentes entre 

os espécimes.  Para a fase bioestratinômica,  identificaram e caracterizaram as seguintes feições: 

bioerosão, indicada por diminutos furos arredondados, que são esparsos e raros; abrasão, 

caracterizada pela diminuição das irregularidades naturais da superfície das testas, como o 

polimento de suturas e costelas e, em última estância, o arredondamento da testa; e fragmentação, 

caracterizada pela presença de superfícies de quebra. Para a fase fossildiagenética, foram 

identificadas e caracterizadas as seguintes feições: dissolução, indicada pelo aumento do tamanho 

ou da irregularidade de poros, aberturas ou de áreas previamente fraturadas; preenchimento 

sedimentar, que se deu geralmente por micrito, mas podendo ser também calcário espático ou 

pirita; cimentação/incrustação calcítica, com a presença de crostas de calcário na superfície das 

testas; mineralização, caracterizada pela deposição de cristais evaporíticos, como de silvita, na 

superfície das conchas; recristalização, indicada pela perda de detalhes morfológicos; e distorção, 

indicada pela alteração da simetria ou das dimensões dos espécimes. 

Herrero & Canales (2002) chamam ainda a atenção para o uso dos conceitos que se referem 

aos processos sedimentológicos de retrabalhamento, resedimentação e reelaboração, que são 

constantemente aplicados na análise de invertebrados fósseis, mas pouco considerados e 

empregados em trabalhos sobre a tafonomia de microfósseis, especialmente de foraminíferos. 

Enquanto geralmente o termo retrabalhado é usado em um sentido amplo, indicando processos que 

exumaram e misturaram espécimes de diferentes ambientes ou idades, os termos resedimentação 

e reelaboração indicam, respectivamente, processos que misturaram restos de uma mesma idade 

ou de idades diferentes. Esses conceitos se mostram especialmente úteis quando aplicados a 

assembleias de foraminíferos, uma vez que diversos táxons são considerados fósseis-índice, seja 

em escala regional ou global, e a diacronia entre espécimes de uma mesma assembleia pode ser 

facilmente percebida. Sendo assim, esses termos e conceitos serão aqui utilizados apenas quando 

houver evidências suficientes que indiquem a atuação de um ou outro processo. 
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Todas as feições tafonômicas observadas por Herrero & Canales (2002) são úteis para 

distinguir histórias diagenéticas diferentes em uma mesma assembleia, sejam elas oriundas da 

resedimentação ou da reelaboração dos espécimes, mas os autores admitem que pode ser difícil ou 

mesmo impossível identificar espécimes reelaborados. Eles consideram que a diacronia entre 

táxons pode ser o único critério categórico para se inferir uma reelaboração, mas sugerem o uso 

de duas feições tafonômicas específicas para os casos em que não for possível aplicar o critério 

diacrônico: (1) marcas de bioerosão em moldes internos, as quais teriam sido feitas logo após o 

preenchimento, litificação e dissolução da concha; e (2) marcas de abrasão e fragmentação em 

espécimes que já tenham sido preenchidos por micrito e este tenha se litificado. Como será 

discutido em breve, essa segunda feição será utilizada como um dos indícios de reelaboração de 

alguns foraminíferos aglutinados das formações Hobbs Glacier e Weddell Sea. 

Martin et al. (1996), por sua vez, revelaram a grande mistura temporal envolvida na 

preservação de assembleias de bivalves e foraminíferos subrecentes. Os autores elaboraram um 

estudo de tafonomia comparada que envolveu moluscos bivalves e foraminíferos bentônicos, 

incluindo formas aglutinadas e calcárias, encontrados em depósitos holocênicos de Sonora, 

Mexico, em um contexto de planície de maré de plataforma continental siliciclástica. Os autores 

perceberam a inexistência de correlação entre o grau de preservação tanto dos macrofósseis de 

bivalves quanto dos microfósseis de foraminíferos com a idade desses restos; para ambos os grupos 

de fósseis de uma mesma assembleia, espécimes da mesma idade podiam se encontrar bem 

preservados (inalterados) ou mal preservados, sendo estimada uma mistura temporal na ordem de 

até 2.000 anos. No entanto, a quantidade de foraminíferos inalterados de uma mesma assembleia 

e idade era, proporcionalmente, muito maior que aquela de bivalves. Essa discrepância foi 

explicada pelos autores como o resultado da preservação de foraminíferos que se desenvolveram 

durante “pulsos reprodutivos sazonais” e que foram rapidamente incorporados aos depósitos 

devido à ação de metazoários infaunais, os quais constantemente transportavam sedimentos 

próximos à interface sedimento-água para baixo da base da zona tafonomicamente ativa. Esses 

restos poderiam ser ainda exumados e retrabalhados pela atividade destes mesmos metazoários 

infaunais ou por tempestades, mas, enquanto as grandes conchas de bivalves demoravam para ser 

soterradas novamente, os foraminíferos eram fácil e rapidamente reincorporados aos sedimentos. 

Como resultado, enquanto a mistura temporal das conchas de bivalves foi calculada em até cerca 
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de 2.000 anos, ela foi estimada em até aproximadamente 1.000 anos para as assembleias de 

foraminíferos. 

 Também no contexto de plataforma siliciclástica, Patterson et al. (1999) trabalharam com 

assembleias modernas de ambientes estuarinos. Em geral, foram identificadas as mesmas 

assinaturas tafonômicas já descritas acima, mas os autores chamam ainda a atenção para a 

importância dos processos biológicos e tafonômicos que ocorrem próximos à interface sedimento-

água, os quais acabam por tornar muito dinâmica a entrada e a saída de restos da camada superficial 

dos sedimentos. Assim, foi demonstrado que uma amostragem que englobe os 10 cm logo abaixo 

da interface sedimento-água obtém assembleias que são mais comparáveis aquelas fósseis, uma 

vez que esse nível de amostragem dilui a importância dos processos biológicos (principalmente 

reprodutivos), físicos e químicos da superfície dos sedimentos. Portanto, a preservação de uma 

tafocenose que de fato represente a biocenose que a originou ocorre apenas em circunstâncias 

excepcionais; de modo geral, há apenas o espólio embaralhado de comunidades epifaunais, 

separadas por menores ou maiores intervalos de tempo.  

 Berkeley et al. (2007) oferecem uma revisão dos fatores ecológicos e tafonômicos que 

influenciam na formação de assembleias de foraminíferos em ambientes intertidais. O primeiro 

ponto levantado pelos autores é o de que animais infaunais podem retrabalhar os sedimentos e 

gerar discrepâncias significativas entre as camadas, mas que esse fator é minimizado naquelas 

comunidades em que a reprodução se concentra na superfície ou próxima a ela, com uma produção 

biológica epifaunal, em vez de infaunal. Evidentemente, há o retrabalhamento e mistura temporal 

e especial constante dos espécimes, mas também ocorre certa homogeneização das assembleias 

geradas. Todavia, em uma comunidade com formas epifaunais e infaunais, estas últimas podem 

ser preferencialmente preservadas, uma vez que estão mais distantes da base da zona 

tafonomicamente ativa.  

Berkeley et al. (2007) também identificaram que os fatores mais importantes em ambientes 

de entremarés são os diagenéticos, especialmente aqueles relacionados a sua fase inicial 

(eodiagenese), como a decomposição e a oxidação dos cimentos orgânicos das conchas, que induz 

à saturação da água intersticial, gerando um microambiente propício à dissolução de espécimes 

calcários. Assim, a preservação das formas calcárias está diretamente relacionada ao ritmo de 

decomposição e oxidação da matéria orgânica, enquanto a preservação das formas aglutinadas é 

favorecida neste mesmo contexto fossildiagenético, havendo um claro viés de preservação. De 
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qualquer forma, os estágios de degradação das formas calcárias são bem conhecidos, enquanto 

aqueles das formas aglutinadas foram pouco estudados. 

Por fim, há o trabalho de Loubere & Rayray (2016), sobre a tafonomia de assembleias 

recentes, inclusive com espécimes vivos, da margem europeia do Oceano Ártico. Os autores 

chegam a conclusões similares àquelas dos trabalhos já citados, reafirmando o viés na preservação 

de táxons infaunais, mas adicionam que a tendência de preservação se mantém mesmo nos casos 

em que a produção biológica epifaunal é intensa, pois isto se relaciona com uma maior produção 

biológica na zona epifaunal, o que, em associação com um ambiente bem oxigenado, também está 

ligada à maior atividade de metazoários infaunais. Os autores também demonstram que ambientes 

de fiordes são relativamente ricos em táxons infaunais, que se desenvolvem próximos à zona redox 

ou logo abaixo dela, e que estas formas também têm a tendência a serem preservadas, o que tem 

óbvia importância para a análise e interpretação de assembleias fósseis de fiordes e áreas próximas. 

 

 

ASSEMBLEIA DA FORMAÇÃO LA MESETA 

 

 Embora o número de espécimes de Textularia spp. da assembleia Sey-01-01 seja muito 

baixo, seu bom estado de preservação e a ocorrência de espécimes em diferentes estágios 

ontogenéticos (i.e., com diferentes tamanhos e números de câmaras), sugere que seus restos de 

fato representam, ao menos em algum nível, a biocenose original. De fato, eles não apresentam 

nenhuma das feições tafonômicas que são encontradas em espécimes que sofreram transporte 

significativo (cf. Herrero & Canales, 2002), mas o baixo número de espécimes pode ser explicado 

pela alta incidência de desagregação post mortem de testas aglutinadas (cf. Berkeley et al., 2007), 

decorrente da decomposição do cimento orgânico que mantém os grãos aglutinados ou da 

fragmentação fossildiagenética. 

Assim, tudo indica que a Sey-01-01 representa uma assembleia autóctone ou parautóctone, 

uma vez que os espécimes não teriam sido transportados para longe do ambiente em que viviam, 

pois, tivesse isto acontecido, teriam sido fragmentados ou completamente obliterados, haja vista a 

fragilidade inerente aos foraminíferos aglutinados. Esta conclusão parece inevitável, uma vez que 

os textulariídos, como outros foraminíferos aglutinados, mantêm os grãos de suas testas unidos 

apenas por um revestimento orgânico (de natureza proteica) interno ou, mais raramente, por uma 
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pequena quantidade de cimento calcário, e são fácil e rapidamente desarticulados quando 

transportados por distâncias relativamente longas ou retrabalhados por longos períodos de tempo 

(cf. Herrero & Canales, 2002). 

 Como já discutido, a Formação La Meseta tem sido interpretada como o registro de um 

sistema deltaico, incluindo depósitos estuarinos (cf. capítulo 3.1. Formação La Meseta). Portanto, 

a ocorrência de Textularia sp. é coerente com essa interpretação, uma vez que espécies do gênero 

podem ser formas comuns ou até mesmo dominantes em ambientes proximais de plataforma 

siliciclástica, onde compõe a infauna (e.g., Machado et al., 2006). 

De qualquer forma, surpreende que o gênero não tenha sido encontrado nas assembleias da 

base da Formação La Meseta descritas por Gazdzicki & Majewski (2012), que correspondem às 

outras únicas assembleias conhecidas para a unidade e nas quais os foraminíferos são relativamente 

abundantes e diversos. Contudo, foraminíferos aglutinados são elementos raros nessas 

assembleias, o que, considerando também as feições tafonômicas ligadas ao transporte, indica que 

as condições eram pouco favoráveis para a preservação de seus restos e que, consequentemente, 

formas aglutinadas da biocenose original não teriam sido incorporadas à tanatocenose. Isso seria 

esperado, uma vez que as assembleias de Gazdzicki & Majewski (2012) provavelmente 

representam restos alóctones, enquanto a assembleia de Textularia spp. aqui descrita certamente 

representa restos autóctones ou parautóctones, a despeito da raridade dos espécimes. E, de fato, a 

preservação destas formas aglutinadas infaunais pode ser interpretada como um viés tafonômico 

da assembleia, causado não só pelos processos fossildiagenéticos que comumente afetam as 

tanatocenoses de foraminíferos (e.g., Berkeley et al., 2007), mas também, durante a fase 

bioestratinômica, pelos processos de seleção hidráulica que selecionaram as areias.  

 Embora os espécimes não possam ser identificados ao nível de espécie, devido ao seu 

estado de preservação, eles diferem claramente de Textularia antarctica e de Textularia 

tenuissima, que são comuns nos ambientes antárticos atuais (Majewski, 2010). Porém, são 

similares à Textularia earlandi, que também é encontrada em depósitos recentes do Mar de 

Weddell (Murray & Pudsey, 2004), que banha justamente a Ilha Seymour, e da Ilha Rei George 

(Rodrigues et al., 2013), no Arquipélago das Shetlands do Sul. Sendo assim, é possível que os 

espécimes representem formas aparentadas ou mesmo variedades de T. earlandi, mas seria 

necessário encontrar mais espécimes e espécimes melhores preservados para decidir por uma 

dessas interpretações. 
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 Por fim, cabe discutir os calcários wackestones da Formação La Meseta, para os quais não 

foram encontrados microfósseis após a desagregação das amostras e escrutínio de lâminas 

petrográficas – embora contenham bivalves (cf. capítulo 5.1. Petrografia dos calcários da 

Formação La Meseta). Como discutido no capítulo 3.2. Formação La Meseta, os calcários ricos 

em bivalves são típicos da unidade Telm 7 de Sadler (1988), que registrou o período de maior 

influência continental na deposição, como evidenciado pelos arenitos conglomeráticos e com 

seixos.  A ausência de foraminíferos ou outros microfósseis pode decorrer do fato destes terem 

sido dissolvidos, anterior ou concomitantemente à deposição da matríz micrítica, ou terem sido 

obliterados pela própria cristalização desta última; ou, simplesmente, eram muito raros no 

ambiente e/ou as condições hidrodinâmicas que atuaram na deposição das areias e cascalhos 

impossibilitaram sua preservação.  

 

 

ASSEMBLEIAS DA FORMAÇÃO HOBBS GLACIER 

 

 Serão discutidas a seguir apenas as assembleias formadas ao menos parcialmente por 

foraminíferos, com ênfase para aquelas cuja preservação dos espécimes possibilitou sua 

identificação taxonômica até o nível de gênero ou espécie, ou por fósseis de outros organismos 

que possuam significado tafonômico e/ou ecológico. 

 A primeira observação a ser feita é que, independente da assembleia, táxons aglutinados e 

calcários invariavelmente apresentam feições tafonômicas diferentes: foraminíferos aglutinados, 

que quase sempre apresentam dimensões relativamente grandes, estão sempre preenchidos por 

micrito litificado e, com poucas exceções, também estão parcialmente recobertos pelo mesmo 

material, enquanto foraminíferos calcários se apresentam aparentemente inalterados, inclusive sem 

qualquer preenchimento (o que é demonstrado não apenas pela transparência dos espécimes sob 

luz refletida, mas também pelo fato de terem flutuado no tricloroetileno). Cabe ressaltar que os 

radiolários também não mostram preenchimento interno por micrito, embora algum material 

opaco, provavelmente matéria orgânica, ocupe a parte central de suas testas – uma vez que, fosse 

carbonático, o material teria sido dissolvido quando os espécimes foram tratados com ácido 

clorídrico na concentração de 10%. 
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 A principal assembleia, com maior número de espécimes e de táxons, é a Sey-03-07. Esta 

é predominantemente bentônica (99,95% dos espécimes), com raros foraminíferos planctônicos 

da espécie Neogloboquadrina dutertrei, radiolários da espécie Larcopyle titan e foraminíferos 

bentônicos calcários da espécie Oolina stelulla. Os fósseis mais numerosos e diversos da 

assembleia são os foraminíferos aglutinados, especialmente Alveolophragmium orbiculatum e 

duas espécies diferentes de Ammodiscus, Ammodiscus pennyi e Ammodiscus sp. nov., além de 

Cyclammina placenta e dos batisifoníneos Nothia robusta e Bathysiphon sp. 2. 

Alveolophragmium orbiculatum é um elemento comum nas biocenoses atuais e nas 

tanatocenoses subrecentes das planícies abissais do Oceano Antártico (Sabbatini et al., 2004). 

Porém, as feições tafonômicas dos espécimes indicam uma história diferente e mais antiga que 

aquela dos sedimentos nos quais estavam inseridos. Assim, a presença de A. orbiculatum na 

Península Antártica remonta pelo menos ao Mioceno, podendo ser ainda mais antiga. 

A condição inalterada das formas calcárias e as feições tafonômicas observadas nas formas 

aglutinadas (com exceção de P. fusca) indicam histórias tafonômicas diferentes e, possivelmente, 

decorrem do fato dos organismos terem vivido em habitats e idades distintos. O micrito que 

preenche os espécimes aglutinados se encontra litificado, e espécimes fragmentados de 

Ammodiscus sp. nov. demonstram que sua fragmentação se deu após o preenchimento e litificação 

do micrito, uma vez que as superfícies das fraturas são relativamente lisas e uniformes e que 

ocorrem tanto no material da testa quanto no de preenchimento. O revestimento orgânico interno 

que mantém os grãos unidos confere alguma maleabilidade à testa, o que geraria superfícies de 

fraturas bem mais irregulares em espécimes vivos ou recentemente mortos, assim como acontece 

em ossos de vertebrados recentes (cf. Holz & Simões, 2002). De qualquer forma, dos sete 

espécimes de Ammodiscus sp. nov. encontrados nesta assembleia, apenas um sofreu fragmentação, 

indicando que esta feição foi gerada por processos com baixa incidência nos restos, provavelmente 

durante a reelaboração dos espécimes, e não em sua deposição original. Assim, constitui um 

exemplo das feições tafonômicas de espécimes reelaborados, conforme proposto por Herrero & 

Canales (2002). 

Se os foraminíferos bentônicos forem separados entre aglutinados e calcários com base em 

suas feições tafonômicas, essa separação também resultará em uma divisão paleoecológica: os 

foraminíferos aglutinados, além de grandes, têm morfologias características de espécimes 

epifaunais de águas relativamente profundas (entre a zona nerítica externa e a zona batial), 
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enquanto os calcários, representados por Oolina stelulla, têm morfologia de espécimes infaunais 

de ambientes de águas rasas (na plataforma continental). 

Portanto, a assembleia Sey-03-07 parece ter resultado da mistura espacial e/ou temporal de 

espécimes aglutinados, típicos de águas profundas, com espécimes de águas rasas. As 

discrepâncias tafonômicas e paleoecológicas sugerem uma mistura temporal de magnitude 

relativamente grande, dada a impossibilidade do transporte de espécimes de contemporâneos ou 

penencontemporâneos de plataforma continental para as zonas abissal e batial. Esta interpretação 

é reforçada pelo estado de preservação dos espécimes, que, de modo geral, se encontram bem 

preservados e cujas feições tafonômicas decorrem de processos majoritariamente 

fossildiagenéticos, envolvendo pouco ou nenhum transporte. Assim, é provável que os espécimes 

aglutinados tenham sido exumados de depósitos já litificados e redepositados com os sedimentos 

que viriam a ser denominados de Formação Hobbs Glacier – um padrão similar aquele encontrado 

por Herrero & Canales (2002), que utilizaram critérios semelhantes para identificar em suas 

assembleias misturas temporais de diferentes magnitudes. 

Com exceção de fraturas, todas as feições tafonômicas encontradas nos espécimes 

aglutinados da assembleia Sey-03-07 também são encontradas nas formas aglutinadas de outras 

seções da Formação Hobbs Glacier, como em Ammomarginulina cf. aubertae e Deuterammina sp. 

da assembleia Sey-10-17, em Alveolophragmium orbiculatum e Reticulophragmium garcilassoi 

das assembleias Sey-13-68 e Sey-13-69, no único espécime de A. orbiculatum  da assembleia Sey-

14-03 e nos espécimes de Bathysiphon sp. 1 da assembleia Sey-14-07. Isso, portanto, indica que 

os espécimes não são contemporâneos à deposição da Formação Hobbs Glacier, mas que sofreram 

reelaboração. Todavia, não há espécimes bentônicos calcários que possam ser utilizados para a 

comparação tafonômica, o que pode decorrer da própria ausência desses organismos no 

paleoambiente deposicional ou simplesmente de sua densidade muito baixa no estrato, tornando-

os pouco detectáveis nas amostras relativamente pequenas que foram analisadas. 

Todos os táxons citados no parágrafo anterior são típicos ou exclusivamente encontrados 

em depósitos abissais ou batiais pretéritos ou atuais, sendo a única exceção o gênero Bathysiphon, 

cujas espécies também podem ocorrer em ambientes subpolares e polares relativamente rasos, 

como no Mar de Weddell (Majewski, 2010). Contudo, tanto A. orbiculatum quanto R. garcilassoi, 

que ocorrem associados em duas assembleias, são encontrados exclusivamente em depósitos 

batiais; e embora o primeiro táxon ocorra em depósitos recentes e subrecentes do Oceano Austral 
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e o segundo apenas em depósitos paleocênicos de diversas localidades, incluindo ocorrências no 

Paleoceno da Nova Guiné (cf. Kaminski & Gradstein, 2005), as feições tafonômicas sugerem que 

eles possam dividir a mesma história fossildiagenética, o que implicaria que foram 

contemporâneos ou, no máximo, que sofreram mistura espacial e/ou temporal pouco significativa, 

sendo ambos originários de depósitos batiais mais antigos. 

Por fim, cabe discutir algumas assembleias que não são formadas por foraminíferos ou nas 

quais seus restos são extremamente raros, mas cujos fósseis têm grande importância para 

interpretações paleoambientais e paleoecológicas. 

A assembleia Sey-10-19, constituída por diversos espécimes de radiolários dos táxons 

Cenosphaera sp. e Larcopyle titan e por raros restos de organismos bentônicos, na forma de 

escleritos de poríferos e placas e espinhos isolados de equinodermos, ocorre em um diamictito de 

matriz arenítica e, portanto, sugere deposição em um ambiente proximal parcial ou quase 

totalmente isolado, como um fiorde ou mesmo uma laguna, onde águas relativamente calmas 

permitiram a decantação de formas planctônicas. A preferência por essa interpretação decorre do 

fato da matriz do diamictito ser arenítica, o que indicaria um contexto relativamente mais 

energético que aquele de ambientes distais, nos quais são depositados apenas partículas menores, 

como silte e argila. Mas, neste caso, os sedimentos arenosos teriam sido trazidos pela ação de 

geleiras ou por água de degelo, durante os períodos mais quentes, e não pela ação de marés ou de 

correntes marinhas. 

Outra assembleia desprovida de foraminíferos e de outros restos de protistas mas 

potencialmente importante consiste em Sey-12-01, com seus raros escleritos de poríferos 

hexactinelídeos, os quais ocorrem associados à abundantes escleritos de demospongiários. Como 

já comentado (cf. capítulo 5.4. Paleontologia sistemática), os escleritos triaxiais hexactinos se 

encontram relativamente bem preservados, com seu eixo central totalmente preservado e com pelo 

menos quatro de seus seis raios intactos ou com fraturas apenas em sua extremidade, o que indica 

pouco ou nenhum transporte.   

Atualmente, as esponjas hexactinelidas são encontradas quase exclusivamente em 

ambientes profundos, em profundidades maiores que 1.000 m. Porém, seus representantes são 

comuns em ambientes de plataforma continental das zonas subpolares e polares (Fox et al., 2013; 

Uriz, 2006), onde as águas têm características físicas e químicas que emulam aquelas dos fundos 

oceânicos, sendo calmas, frias e ácidas (Gage & Tyler, 1992). Logo, a sua presença nestes 



 

 

248 6. DISCUSSÃO 

depósitos miocênicos seria até mesmo esperada, uma vez que durante boa parte desta época os 

mantos de gelo se estendiam por toda a Península Antártica, atingindo até mesmo o Arquipélago 

das Shetlands do Sul (Birkenmajer, 2001; Troedson & Smellie, 2002). Por outro lado, sua ausência 

em outras assembleias da Formação Hobbs Glacier pode resultar de uma baixa densidade de seus 

restos nos estratos, ou, mais provavelmente, da ausência de condições favoráveis à sua 

preservação, uma vez que esses escleritos relativamente complexos são facilmente obliterados por 

processos físicos, como o transporte, que também pode fragmentá-los ao ponto de não serem mais 

reconhecíveis como escleritos triaxiais. 

Cabe citar também a assembleia Sey-15-03, com um único espécime do foraminífero 

bentônico Bolivina sp. O espécime ocorre associado a raros espinhos de equinoides que, assim 

como os foraminíferos aglutinados de outras assembleias, também se encontram preenchidos por 

micrito litificado. O espécime se encontra mal preservado, com a área da abertura e suturas pouco 

evidentes, possivelmente devido a abrasão, e com ausência da extremidade posterior da testa, 

indicando processos de fragmentação. Isto indica que o espécime sofreu retrabalhamento e 

transporte por um período relativamente longo, devendo ser interpretado como um resto alóctone. 

Todavia, ele não está preenchido por material sedimentar, como pode ser deduzido pelos fatos do 

espécime ser translúcido em luz refletida e de ter flutuado em tricloroetileno, o que indica alguma 

contemporaneidade com os depósitos nos quais estava inserido. 

Bolivina sp. é um táxon tipicamente associado a ambientes pouco oxigenados (Holbourn 

et al., 2013), sendo comum tanto em ambientes costeiros eutróficos, onde a oxidação e 

decomposição aeróbica da matéria orgânica consome grandes quantidades de oxigênio, quanto em 

ambientes profundos, onde o O2 é trazido quase exclusivamente por correntes oceânicas frias. 

A assembleia Sey-15-08, por sua vez, é formada apenas por raros espécimes de L. 

polyacantha. Ao lado da matriz de siltito argilítico e da ausência de formas bentônicas, a 

ocorrência desses restos planctônicos – alguns diminutos, por corresponderem a formas juvenis de 

L. polyacantha – sugere um ambiente deposicional com águas muito calmas; e, tendo em vista o 

contexto deposicional estabelecido por Pirrie et al. (1997b) e Marenssi et al. (2010) para a porção 

inferior da Formação Hobbs Glacier, a deposição de uma matriz com material tão fino se revela 

excepcional. Assim, por se tratar de um paleoambiente aquático proximal e periglacial ou 

próglacial, é provável que predominassem condições de águas parcial ou quase totalmente 

isoladas, como também inferido para a deposição da assembleia Sey-10-19. 
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ASSEMBLEIAS DA FORMAÇÃO WEDDELL SEA 

 

 Assim como no capítulo anterior, serão discutidas a seguir apenas as assembleias 

constituídas por foraminíferos ou por microfósseis com importância paleoambiental e/ou 

paleoecológica, o que compreende as assembleias Sey-03-01, Sey-03-03, Sey-05-02, Sey07-01, 

Sey-13-15 e Sey-13-21. Embora os táxons encontrados na Formação Weddell Sea sejam quase 

todos diferentes daqueles da Formação Hobb Glacier, as feições tafonômicas e paleoecológicas 

observadas são semelhantes. 

 A assembleia Sey-03-01 apresenta o mesmo padrão tafonômico e paleoecológico da 

assembleia Sey-03-07, da Formação Hobbs Glacier, com foraminíferos calcários inalterados e 

foraminíferos aglutinados relativamente grandes e com as mesmas feições tafonômicas observadas 

também em outros espécimes aglutinados (i.e., preenchimento e incrustação por micrito). Todavia, 

os táxons da Formação Weddell Sea são completamente diferentes daqueles da Formação Hobbs 

Glacier. 

 Os restos mais comuns na assembleia Sey-03-01 são espécimes do foraminífero bentônico 

Favulina hexagona e do planctônico Globigerinita uvula, ambos calcários, os quais ocorrem 

associados a raros espécimes do foraminífero aglutinado Psammosphaera fusca, além de grandes 

formas aglutinadas das espécies Saccammina grzybowski, Sculptobaculites barri e Verneulinoides 

cf. neocomiensis. Cabe citar também a associação com um único microesclerito asteroide do tipo 

sterraster, que é exclusivo de demospongiários da Família Geodiidae. 

 Assim como O. stellula, F. hexagona representa uma forma infaunal tipicamente 

encontrada em águas rasas da plataforma continetal (e.g., Debenay, 2012; Melo-e-Souza et al., 

2013). Por outro lado, G. uvula é um táxon geralmente raro que, apesar de ter se originado no 

Oligoceno Tardio (Van Eijden & Smit, 1991), se tornou relativamente comum apenas no Mioceno, 

quando ainda assim permanecia praticamente restrito aos oceanos de baixas latitudes (Chaisson & 

Leckie, 1993), tendo migrado para as zonas temperadas e tropicais apenas durante o Mioceno 

Médio (Rögl, 1985). Psammosphaera fusca, por sua vez, é rara nos depósitos profundos do Mar 

de Weddell, onde são encontrados espécimes vivos, mas seus restos são abundantes nas partes 

internas de fiordes da Baia do Almirantado, na Ilha King George (Majewski, 2010). 

 Os espécimes dessas três espécies se encontram bem preservados e aparentemente 

inalterados, o que sugere que F. hexagona e P. fusca são elementos autóctones ou parautóctones e 
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que os espécimes de G. uvula não sofreram transporte considerável após sua decantação no 

ambiente deposicional. Essa interpretação é especialmente verossímil para P. fusca, uma vez que, 

por se tratar de um foraminífero aglutinado com pouco cimento orgânico, é muito frágil e seria 

facilmente destruído se sofresse transporte. Além disso, os táxons calcários correspondem aos mais 

numerosos de todas as assembleias estudadas, além do fato de os espécimes de F. hexagona e P. 

fusca apresentarem tamanhos variáveis, o que indica que a assembleia inclui espécimes de 

diferentes estágios ontogenéticos, como seria esperado em uma população. Sendo assim, é possível 

assumir que a tafocenose espelha ao menos em parte a biocenose original. 

Os três táxons de foraminíferos aglutinados grandes são raros, com apenas V. cf. 

neocomiensis apresentando mais de um espécime. Isto, ao lado de suas feições tafonômicas 

exclusivas das formas aglutinadas, indica se tratarem de restos reelaborados, com idades mais 

antigas que aquelas dos elementos autóctones ou parautóctones da mesma assembleia. Caso essas 

formas tivessem sido extraídas de intraclastos, seu estado de preservação relativamente bom não 

seria surpreendente; porém, eles foram encontrados na própria matriz, que é muito friável. Logo, 

isto implica que seus restos passaram pouco tempo na zona tafonomicamente ativa, tendo sofrido 

um novo soterramento final pouco após a sua exumação prévia. Dessa forma, o sedimento ou rocha 

fonte de onde foram erodidos e exumados se encontrava próximo ao local de sua nova deposição, 

mas nenhum depósito próximo pode ser elencado como a possível fonte dos espécimes. Como em 

outros casos, os restos podem ter se originado de depósitos ainda não estudados ou já 

completamente erodidos da Formação La Meseta ou de depósitos ainda desconhecidos. 

Cabe citar também os raros espécimes de Calcitharca sp., que ocorrem na assembleia Sey-

03-01 e também na assembleia na Sey-03-06. Fósseis desse grupo são pouco frequentes nos 

depósitos neogênicos e quaternários das zonas subpolares e polares (Clarck, 1999). De fato, 

embora presentes e já abundantes no registro geológico desde o início do Paleozoico (e.g., 

Berkyová & Munnecke, 2010), seus restos são mais abundantes nos depósitos mesozoicos, 

especialmente naqueles datados do Cretáceo Tardio e que são encontrados na região do antigo Mar 

de Thetys (Dias-Brito, 1992; 2000). Sendo assim, sua ocorrência não seria esperada nos 

diamictitos da Formação Weddell Sea; mas, de maneira ambígua, os espécimes estão relativamente 

bem preservados e são raros, o que pode indicar que eram pouco comuns no ambiente ou que sua 

preservação não era favorecida, ou ainda que foram reelaborados de depósitos mais antigos.  Esta 

última hipótese é menos verossímil, uma vez que Huber (1988) não relatou calcitarcos em seu 
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estudo sobre as formações López de Bertodano e Sobral (Cretáceo-Paleoceno e Paleoceno, 

respectivamente), embora estes fósseis sejam comuns nos depósitos cretácicos e paleocênicos da 

porção sul do Platô Kerguelen (extremo sul do Oceano Índico) (cf. Huber, 1991), uma área 

próxima à Antártica. De qualquer forma, este é o primeiro registro desses restos para os depósitos 

da Bacia James Ross. 

Poucos metros abaixo do estrato da assembleia Sey-03-01 se encontra o estrato da 

assembleia Sey-03-03. Nesta última, mais uma vez o padrão tafonômico e paleoecológico se 

repete, embora com táxons diferentes. Dessa vez os elementos autóctones correspondem aos 

espécimes do foraminífero bentônico Globocassidulina subglobosa, enquanto as formas 

planctônicas consistem no radiolário L. polyacantha, ambos os táxons estão bem preservados e 

aparentemente inalterados, a não ser pelo preenchimento interno dos radiolários por material opaco 

e pela película superficial de argilominerais nos espécimes de G. subglobosa.  Da mesma forma, 

os espécimes de foraminíferos aglutinados, representados por Ammodiscus sp. nov. e Bathysiphon 

sp. 1, ocorrem preenchidos e, no caso do primeiro, um espécime também se encontra fragmentado. 

Como na assembleia discutida anteriormente, os espécimes de G. subglobosa provavelmente 

representam restos autóctones ou parautóctones, umas vez a presença de indivíduos de diferentes 

estágios ontogenéticos é evidenciada pela variação de seus tamanhos, e as formas aglutinadas 

representam espécimes reelaborados que ficaram pouco tempo expostos à zona tafonomicamente 

ativa, haja vista seu bom estado de preservação. 

Na mesma assembleia, chama atenção a presença dos únicos espécimes de diatomáceas 

encontrados encontrados, atribuídos aqui à ?Coscinodiscus sp. Este é um gênero possivelmente 

não-natural que agrupa diversas formas de diatomáceas cêntricas com morfologia muito simples. 

De qualquer forma, espécimes atribuídos a esse gênero provêm sempre de depósitos marinhos, 

sejam eles pretéritos ou atuais (Wehr et al., 2015). 

Na assembleia Sey-05-02 são raros os restos de foraminíferos, sendo todos eles calcários. 

Os mais comuns, embora ainda assim raros, são os espécimes de Globigerina (Globigerina) cf, 

bulloides, que apresentam o mesmo recobrimento por película argilosa encontrado em algumas 

formas calcárias já discutidas. Estes espécimes ocorrem associados a um fragmento de 

foraminífero calcário com morfologia similar àquela das últimas câmaras de Lamellodiscorbis. No 

entanto, embora fragmentado, a ocorrência singular desse espécime e a raridade e o estado de 

preservação dos espécimes planctônicos não permitem distinguir se o primeiro se fragmentou por 



 

 

252 6. DISCUSSÃO 

processos de transporte físico, por deterioração decorrente de dissolução ou mesmo se foi um 

artefato do processamento e da triagem do material. 

Globigerina (G). bulloides é uma espécie muito comum, com grande variedade 

morfológica, ampla distribuição cronoestratigráfica (do Mioceno Médio ao Holoceno) e 

cosmopolita (Kennett & Srinivasan, 1983), com ocorrências na costa sudoeste do Brasil (Mello-e-

Souza et al., 2012), Patagonia e Terra do Fogo (Cusminsky & Whatley, 2008). Portanto, embora 

seja impossível demonstrar que se tratam de espécimes que foram incorporados aos depósitos logo 

após sua morte e decantação, os contextos paleobiogeográfico e cronoestratigráfico do táxon 

permitem interpretar seus restos como contemporâneos à deposição da unidade. 

A assembleia Sey-07-01, por sua vez, apresenta apenas foraminíferos aglutinados, todos 

com tamanhos relativamente grandes e com táxons típicos ou exclusivos de ambientes marinhos 

profundos, como Budashevaella cf. laevigatus, Cyclammina cancellata e Glomospira charoides, 

que são encontrados em depósitos das zonas abissal e batial, onde são consumidores epifaunais 

(Kaminski & Gradstein, 2005; Beldean & Filipescu, 2011). Recurvoides cf. torquis, por sua vez, 

é uma forma abundante em diversas localidades do Oceano Ártico, onde habita desde a plataforma 

externa até a zona abissal (Schroeder-Adams & McNeil, 1994). 

Portanto, assim como no caso de assembleias já discutidas, os espécimes aglutinados 

dividem as mesmas feições tafonômicas e são quase todos táxons característicos de ambientes 

relativamente profundos. Assim, a assembleia Sey-07-01 fornece mais um exemplo de 

reelaboração de espécimes provenientes de depósitos desconhecidos. 

 A assembleia Sey-13-15 se distingue de todas as outras pela ocorrência de dois espécimes 

relativamente grandes de Cymbaloporetta cf. plana, que, como outras espécies do mesmo gênero, 

ocorrem apenas em oceanos tropicais, como no sudoeste do Pacífico, nas proximidades da Nova 

Caledônea (Debenay, 2012), e no Mar do Caribe (Ruffinatti & Hoyos 1981; Culver & Buzas, 

1982). Exceto pela ausência da câmara de flutuação, que deve ser sido fragmentada, e pelo 

polimento das superfícies das fraturas e das suturas entre câmaras da porção trocoespiral, os 

espécimes se encontram relativamente bem preservados. 

 Tendo em vista a distribuição geográfica e os habitats das espécies modernas de 

Cymbaloporetta, é impossível interpretar os espécimes da Formação Weddell Sea como restos 

autóctones ou parautóctones dessa formação ou da Formação Hobbs Glacier. Tivessem eles sido 

encontrados na Formação La Meseta, sua ocorrência seria menos desconcertante, tendo em vista 
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o paleoclima relativamente quente da Península Antártica durante o Eoceno. De fato, tubos de 

poliquetos reconhecidos como espécimes reelaborados da Formação La Meseta, que embora 

naturalmente resistentes ainda preservam áreas com as ornamentações superficiais e não se 

encontram preenchidos por material sedimentar, ocorrem associados aos espécimes de C. cf. 

plana, o que permite, por associação, propor essa unidade como fonte provável de ambos. Além 

disso, muitas espécies do gênero ocorrem atualmente no sudoeste do Pacífico, em áreas próximas 

à Micronesia (Richardson & Clayshuttle, 2003), Nova Caledônea (Debenay, 2012) e Nova Guiné 

(Hayward, 2010), as quais estavam conectadas com a Antártica ou com continentes vizinhos a ela 

por meio de plataformas continentais ou por correntes oceânicas desde a Era Mesozoica até o final 

do Eoceno (cf. capítulo 1.1. Paleoclima e paleogeografia da Antártica durante a Era Cenozoica). 

Por outro lado, o registro cronoestratigráfico do gênero remonta ao Plioceno (Loeblich & 

Tappan, 1987), de modo que não se esperaria que formas tão mais antigas pudessem ser 

reconhecidas como um táxon tão recente. Portanto, assim como no caso das diversas assembleias 

de grandes foraminíferos aglutinados desta unidade e da Formação Hobbs Glacier, os espécimes 

de C. cf. plana podem ter sua origem em estratos da Formação La Meseta que ainda não são 

conhecidos ou que já foram totalmente erodidos, ou mesmo de depósitos mais antigos 

desconhecidos.  

 Por fim, cabe comentar a ocorrência de um fragmento de colônia ereta de briozoários, que, 

ao lado de raros escleritos de poríferos, compõe a assembleia Sey-13-21. Embora o espécime 

represente apenas um fragmento, este se encontra bem preservado, com tecas de zooides 

aparentemente inalteradas. Além disso, a natureza fragmentária do espécime pode não ser 

resultado de seu transporte, uma vez que colônias eretas apresentam áreas não mineralizadas que 

as possibilitam absorver parte do impacto decorrente de eventuais correntes (cf. Brood, 1998; 

Ruppert et al., 2005); áreas essas que, após a morte da colônia, se decompõe, desarticulando os 

restos. 

A presença de briozoários na Formação Weddell Sea não é uma novidade, tendo em vista 

que Gazdzicki et al. (2004) descreveram uma colônia incrustante e unilamelar de briozoários do 

gênero Escharella, aderida a um seixo metamórfico. Algumas tecas de zooides desta colônia 

apresentam microfraturas e outras foram quase completamente removidas, restando apenas sua 

base calcária ainda aderida ao seixo, mas a maior parte da colônia se mostra surpreendentemente 

bem preservada, sem qualquer sinal de alteração tafonômica. 
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Gazdzicki et al. (2004) inferem um contexto deposicional plenamente glacial para a 

Formação Weddell Sea, com base na presença de estrias glaciais em algumas concreções no topo 

da unidade e na incorporação de rochas erodidas da porção inferior da Formação La Meseta. 

Entretanto, ainda que o contexto deposicional fosse predominantemente glacial, isso não excluiria 

a possibilidade de que seixos na base de morenas ficassem temporária ou perenemente submersos 

e servissem de substrato para o desenvolvimento de briozoários incrustantes. De fato, essa seria a 

interpretação mais verossímil, uma vez que seria difícil imaginar que a colônia tivesse resistido ao 

retrabalhamento promovido por uma moraina. Além disso, a presença de restos autóctones ou 

parautóctones de foraminíferos bentônicos e de radiolários e foraminíferos planctônicos 

contemporâneos indica que ao menos alguns estratos em outras seções da Formação Weddell Sea 

foram depositados sob influência marinha. 

 

 

SINAIS DE BIOCENOSES MIOCÊNICAS E PLIO-PLEISTOCÊNICAS 

 

 Embora o registro paleontológico das formações Hobbs Glacier e Weddell Sea seja 

rarefeito, a observação das feições tafonômicas e paleoecológicas dos espécimes permite inferir, 

ao menos em parte, a natureza das comunidades que viviam na área. 

 O fato dos foraminíferos bentônicos autóctones ou parautóctones corresponderem todos a 

formas infaunais, se interpretado a luz de trabalhos discutidos anteriormente (i.e., Berkeley et al., 

2007; Louberea & Rayrayb, 2016), os quais demonstram o viés de preservação de formas infaunais 

(sobretudo em fiordes), indica que eles representam comunidades em que a densidade de 

indivíduos era muito baixa, e não apenas um artefato tafonômico. 

De modo geral, comunidades de foraminíferos, sejam elas infaunais ou epifaunais, tendem 

a ter uma densidade relativamente alta. Entretanto, assim como para todos os organismos, suas 

comunidades podem se apresentar menos densas devido a fatores ambientais, como predação ou 

baixa disponibilidade de nutrientes, que pode ter uma característica sazonal ou perene (Phleger, 

1960; Culver, 1993). 

Sendo assim, a baixa densidade das assembleias nas formações estudadas pode decorrer da 

própria baixa densidade de indivíduos nas comunidades originais. Alterações tafonômicas, 

especialmente fossildiagenéticas (como compactação e dissolução), poderiam ter reduzido ainda 



 

 

255 6. DISCUSSÃO 

mais o número de espécimes. De qualquer forma, outra interpretação plausível é a de que as 

comunidades, registradas em ambos os depósitos, habitavam um ambiente parcialmente restrito – 

o que é corroborado pela presença de formas planctônicas que não teriam se depositado no 

ambiente costeiro, que é naturalmente mais energético, não fosse por uma barreira física para deter 

ao menos parte dos indivíduos. Nestes locais, indivíduos vivos e íntegros poderiam chegar por 

meio da ação de tempestades ou de ondas causadas pelo desprendimento de gelo em baias ou 

enseadas próximas, e passariam a se desenvolver neste local, tendo sido lançados originalmente 

de comunidades de uma área externa, mas próxima. 

De fato, ambas as interpretações aventadas acima ajudariam a explicar o porquê de as 

assembleias não apresentarem continuidades estratigráficas laterais ou verticais. De qualquer 

forma, a hipótese de proveniência externa tem menor consistência lógica, uma vez que seria 

necessário assumir processos que fossem energéticos o suficiente para lançar organismos numa 

nova área, mas brandos o bastante para explicar a boa preservação dos espécimes. Portanto, a 

hipótese de uma comunidade originalmente pouco densa permanece como a mais verossímil.  

 Para apoiar essa interpretação pode-se evocar o fato de que, se considerarmos todos os 

estratos de todas as seções estudadas, as assembleias obedecem sempre ao mesmo padrão, sem 

ambiguidades de natureza tafonômica, paleoecológica ou de idade entre as assembleias autóctones 

ou parautóctones. Para a Formação Hobbs Glacier, os únicos espécimes autóctones consistem nos 

exemplares de O. stelula da assembleia Sey-03-07, um táxon das águas relativamente de 

plataforma continental, que contrasta tafonomica e paleoecologicamente com o espécime alóctone 

de Bolivina sp. da assembleia Sey-15-03, o qual se encontra fragmentado e representa organismos 

de águas mais profundas e/ou menos oxigenadas. Da mesma forma, embora as formas planctônicas 

também sejam muitas vezes encontradas apenas em estratos de seções específicas, se 

considerarmos em conjunto os espécimes e táxons tidos como contemporâneos à deposição dos 

diamictitos (i.e., não como elementos resedimentados ou reelaborados) – sejam eles o foraminífero 

N. dutertrei ou os radiolários L. polyacantha e Cenosphaera sp. –, este agrupamento será 

logicamente coerente tanto do ponto de vista de preservação quanto de distribuição 

cronoestratigráficas dos táxons, não havendo impedimentos para interpretá-los como 

contemporâneos. Ou seja, teremos delineado uma comunidade bentônica na qual o foraminífero 

lagenídeo O. stelulla integrava a biocenose, a qual era contemporânea ou penecontemporânea às 

comunidades planctônicas formadas pelas formas já citadas. Adicionalmente, poríferos 
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hexactinelídos também seriam formas contemporâneas ou penencontemporâneas, e, tendo em vista 

sua importância nos ambientes antárticos atuais, possivelmente representavam uma parte 

importante da macrofauna, mas que não dispunham de um ambiente favorável à sua preservação. 

 A mesma linha de argumentação pode ser aplicada às assembleias da Formação Weddell 

Sea. Enquanto os foraminíferos autóctones ou parautóctones são representados pelo lagenído F. 

hexagona da assembleia Sey-03-03 e pelo rotaliído G. subglobosa da assembleia Sey-03-01, restos 

alóctones, na forma de fragmentos atribuíveis ao rotaliído Lamellodiscorbis, são tão raros quanto 

Bolivina sp. é para a Formação Hobbs Glacier. O mesmo acontece com as formas planctônicas – 

o foraminífero G. uvula, o radiolário L. polyacantha e a diatomácea ?Coscinodiscus sp. –, que 

podem representar espécimes contemporâneos ou penecontemporâneos, (A única exceção, no caso 

dessa unidade, é a ocorrência de C. cf. plana, mas suas feições tafonômicas e associação com 

serpulídeos reelaborados da Formação La Meseta tornam esta unidade a fonte mais provável de 

seus restos. 

Em síntese, as assembleias das formações Hobbs Glacier e Weddell Sea apresentam, de 

modo geral, um mesmo padrão. Foraminíferos bentônicos calcários interpretados como restos 

autóctones ou parautóctones, encontrados nas assembleias Sey-03-01 e Sey-03-07, associados à 

foraminíferos e radiolários contemporâneos, representam ao menos em parte as comunidades 

bentônicas e planctônicas que se desenvolviam na região, provavelmente nas águas pouco 

profundas de um fiorde parcialmente isolado, onde águas mais calmas permitiam a decantação de 

restos planctônicos. É notável que ambas, tendo sido depositadas em épocas diferentes, contenham 

como elementos autóctones ou parautóctones foraminíferos bentônicos calcários e infaunais, 

embora de espécies diferentes. Isto sugere que ao menos alguns estratos de ambas as formações 

foram depositados em contextos sedimentares e paleoecológicos similares – o que, de certa forma, 

já era sugerido pelas semelhanças litológicas entre as unidades. Os grandes foraminíferos 

aglutinados, por sua vez, são evidências de antigas comunidades de mar profundo, similares 

aquelas de assembleias do tipo flysch, tendo sido reelaboradas de depósito mais antigos que a 

Formação Weddell Sea ou, devido à sua ausência na Formação Hobbs Glacier, até mesmo pré-

miocênicos. 

De qualquer forma, há um paradoxo tafonômico entre as formações Hobbs Glacier e 

Weddell Sea, ilustrado tanto pelos restos autóctones ou parautóctones quanto pelos alóctones e 

reelaborados. Em teoria, a Formação Weddell Sea representaria um contexto menos propício ao 
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desenvolvimento e preservação de foraminíferos e formas associadas, uma vez que teria se 

depositado em um delta de morainas, emerso na maior parte do tempo, enquanto a Formação 

Hobbs Glacier, com evidências de influência marinha durante toda sua deposição, seria muito mais 

suscetível à preservação dos restos dos organismos que habitavam a área. Entretanto, é observado 

que as assembleias da Formação Weddell Sea exibem, de modo geral, maior número de espécimes 

e de táxons, incluindo aí os delicados moldes calcários de icnofósseis, enquanto a Formação Hobbs 

Glacier apresenta ainda estratos areníticos em que grandes foraminíferos aglutinados se encontram 

geralmente mal preservados, com evidentes sinais de abrasão 

Assim, pode-se levantar a hipótese de que o contexto da Formação Hobbs Glacier, embora 

mais adequado ao desenvolvimento de comunidades de foraminíferos, apresentava um menor 

potencial de preservação dos restos, tendo em vista o seu retrabalhamento por correntes marinhas, 

incluindo de marés. Dessa forma, os espécimes sofreriam constante abrasão e seriam quase 

completamente obliterados, como ilustrado pelas formas aglutinadas. Nos depósitos da Formação 

Weddell Sea, por outro lado, os períodos de emersão dos depósitos teriam protegido os espécimes 

do retrabalhamento, incluindo as formas aglutinadas reelaboradas. De fato, a assembleia mais 

diversa e com espécimes melhor preservados da Formação Hobbs Glacier provêm de argilitos da 

seção Sey-03, enquanto nos pacotes areníticos de outras seções (Sey-10, Sey-13, Sey-14 e Sey 15), 

em fácies depositada em condições bem mais energéticas, os espécimes são raros e geralmente 

sofreram abrasão intensa. 

 

  

SINAIS DE TAFOCENOSES DO TIPO FLYSCH PRÉ-MIOCÊNICAS 

 

 Como demonstrado nos subcapítulos anteriores, os espécimes de foraminíferos aglutinados 

relativamente grandes, encontrados associados ou não às formas calcárias autóctones ou 

parautóctones, foram reelaborados de depósitos mais antigos, os quais permanecem incógnitos. De 

fato, é surpreendente que a maioria de seus táxons correspondam a formas típicas de assembleias 

de foraminíferos aglutinados de mar profundo, especificamente daquelas denominadas de 

“assembleias do tipo flysch” (“flysch-type assemblages” ou “flysch-type agglutinated 

assemblages”, sensu Gradstein & Berggren [1981]). 
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 Depósitos flysch correspondem a sequências sedimentares tipicamente rítmicas de 

folhelhos intercalados com arenitos com textura greywacke, sendo uma fácies de ambientes 

marinhos profundos, depositada em bacias de antepaís (foreland) de orógenos em 

desenvolvimento. 

Assembleias características desses depósitos foram identificadas pela primeira vez por 

Brouwer (1965), que, devido a predominância do foraminífero aglutinado Rhabdammina, as 

denominou de “assembleias do tipo Rhabdammina” (“Rhabdamina-type assemblage”). 

Posteriormente, assembleias similares foram encontradas em depósitos flysch de outras áreas do 

hemisfério norte e em depósitos oceânicos profundos ao redor do mundo (Kaminski & Gradstein, 

2005). Gradstein & Berggren (1981) denominaram essas mesmas assembleis de “assembleias do 

tipo flysch” (“flysch-type assemblage”), uma vez que Rhabdammina não é um componente sempre 

presente. Estes autores ainda subdividiram as assembleias do tipo flysch em tipos A e B, sendo o 

primeiro caracterizado pela presença de formas morfologicamente simples, grandes e com paredes 

com grãos grossos, e o segundo pela presença de formas diminutas e com paredes lisas.  

Assembleias do tipo A têm distribuição cronoestratigráfica do Cretáceo ao Paleogeno 

Inferior e paleobatimetria estimada entre 2,5 e 4,5 km (cf. Miller et al., 1982). Assembleias do tipo 

B, por sua vez, parecem restritas aos depósitos de mar profundo do Cretáceo do Atlântico Norte 

(cf. Krasheninnikov, 1973; 1974). Uma diferença adicional é o fato do tipo A ocorrer tipicamente 

em bacias de taludes que sofreram subsidência rápida, onde a restrição na circulação das águas 

profundas provocou, entre outros efeitos, a diminuição dos níveis de O2 e limitou ou impediu a 

presença de táxons de ambientes marinhos “normais”, favorecendo não só o desenvolvimento, mas 

também a preservação de foraminíferos aglutinados. 

 Ao menos dois grupos de foraminíferos aglutinados das assembleias estudadas podem ser 

claramente associadas a assembleias do tipo flysch, aquele da assembleia Sey-03-07, da Formação 

Hobbs Glacier, e aquele da assembleia Sey-07-01, da Formação Weddell Sea. As comparações 

serão feitas sobretudo com gêneros, uma vez que os táxons de assembleias do tipo flysch podem 

ser caracterizados neste nível taxonômico (cf. Kaminski et al., 1988). 

 Para a assembleia Sey-03-07, quatro de sete gêneros aglutinados são característicos de 

assembleias do tipo flysch, sendo eles Ammodiscus, Bathysiphon, Nothia e Recurvoides (Kaminski 

& Gradstein, 2005). Dos outros três, Gobbetia, o mais alterado, está ausente nesse tipo de 

assembleia, enquanto Alveolophragmium e Cyclammina são elementos ocasionais nelas (e.g., 
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Kaminski et al., 1988; Webb, 1973; 1975), ocorrendo também em contextos profundos não 

relacionados aos depósitos flysch (e.g., Kaminski et al., 2009). No nível de espécie, é importante 

considerar Ammodiscus pennyi, que ocorre em depósitos cretácicos de mar profundo do nordeste 

do Atlântico Norte e é comum nos depósitos danianos das margens leste de todo o Oceano 

Atlântico (cf. Kaminski & Gradstein, 2005). 

 Cabe citar também Reticulophragmium garcilassoi, que ocorre nas assembleias Sey-13-68 

e Sey-13-69, estando associado a A. orbiculatum nesta última. Reticulophragmium garcilassoi não 

é tipicamente associada a assembleias do tipo flysch, mas é comum em assembleias de mar 

profundo, embora seja encontrada apenas em depósitos paleocênicos, mais comumente naqueles 

de idade daniana, dos oceanos Atlântico e Pacífico (cf. Kaminski & Gradstein, 2005), incluindo 

uma ocorrência na Nova Guiné, relatada por Milner (1997). No Marrocos, a espécie é encontrada 

mais comumente em depósitos flysch, mas também ocorre em contextos de mar profundo de modo 

geral, incluindo em outras áreas oceânicas (cf. Kaminski & Gradstein, 2005). 

 Por fim, cabe mencionar a ocorrência de um espécime de Ammomarginulina cf. aubertae, 

o único elemento da assembleia Sey-10-17. Ammomarginulina aubertae é uma espécie de 

depósitos neríticos externos e de mar profundo de diversas áreas do hemisfério norte, com 

distribuição cronoestratigráfica do Cretáceo Superior ao Mioceno. Assim, tendo em vista os 

contextos paleobiogeográfico e cronoestratigráfico da espécie, a associação do espécime a essa 

espécie é incerta e se deve apenas à similaridade morfológica. Mas, por outro lado, o espécime 

também é significativamente diferente daqueles de Ammomarginulina stephensoni provenientes 

de depósitos paleocênicos de mar profundo do Mar da Tasmânia (Webb, 1975) e de depósitos 

cretácicos-paleocênicos de fácies rasas da Nova Zelândia (Webb, 1971, 1973) (cf. capítulo 5.4. 

Paleontologia sistemática). Portanto, o espécime aqui designado de A. cf. aubertae pode 

corresponder a uma forma relacionada à A. aubertae ou apenas a uma forma superficialmente 

semelhante a ela, mas é improvável que represente de fato a espécie. 

 O mesmo padrão observado nas assembleias da Formação Hobbs Glacier se repete na 

Formação Weddell Sea, Em relação às formas aglutinadas, a assembleia mais diversa da Formação 

Weddell Sea é a Sey-07-01, na qual a maioria dos espécimes correspondem à R. cf. torquis, com 

ocorrência subordinada de Cyclammina cancellata e Glomospira charoides. Táxons típicos de 

assembleias do tipo flysch também são encontrados na assembleia Sey-03-03, sendo Bahtysiphon 

sp. 1 o mais comum, seguido por Amodiscus sp. nov. E, por fim, formas aglutinadas grandes 
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também são encontradas na assembleia Sey-03-01, onde são representadas por ocorrências 

singulares de Saccammina grzybowskii e Sculptobaculites barri e raros Verneulinoides cf. 

neocomiensis. 

Como já discutido, C. cancelatta e outras espécimes do gênero são táxons ocasionais nas 

assembleias do tipo flysch, ocorrendo também em contextos mais rasos. Contudo, os outros quatro 

táxons citados no parágrafo acima são tipicamente associados a depósitos de mar profundo: o 

gênero Glomospira, como já discutido, é considerado característico de depósitos flysch ou de mar 

profundo de modo geral, com distribuição entre o Cretáceo e o Recente; Saccammina é um gênero 

igualmente característico desses depósitos, sendo S. gryzibowski um elemento comum em 

assembleias de mar profundo (do talude à zona abissal) do Cretáceo Inicial ao Neogeno; 

Sculptobaculites barri é outra forma típica de assembleias do tipo flysch e comum em depósitos 

de mar profundo, com distribuição entre o Cretáceo e o Recente; Verneuilinoides cf. neocomiensis 

é o único desses gêneros que não está diretamente associado a assembleias do tipo flysch, mas é 

um táxon cosmopolita, encontrado em depósitos de mar profundo do Cretáceo (Kaminski & 

Gradstein, 2005). Cabe citar que S. barri e V. neocomiensis ocorrem em áreas que, durante o 

período de deposição das unidades que os hospedam, estavam próximas e conectadas à Antártica 

por meio de plataformas continentais ou por correntes marinhas, sendo o primeiro encontrado em 

depósitos paleocênicos da Nova Guiné (Milner, 1997) e o segundo em depósitos cretácicos das 

margens da Austrália Ocidental (Holbourn et al., 2013).  

De qualquer forma, ainda que C. cancellata e outras espécies do gênero não sejam 

consideradas exclusivas de ambientes abissais e batiais, trabalhos clássicos já apontaram para sua 

restrição a ambientes tão ou mais profundos que a plataforma externa (Akers; 1954; Phleger, 

1960), estando a espécie restrita a ambientes mais profundos que 500 m nos oceanos modernos 

(Kaminski & Gradstein, 2005). E, de fato, a estrutura alveolar presente em C. cancellata e em 

outros cyclamminídeos (Figura 67) se originou diversas vezes e de forma independente nas 

linhagens no grupo, especialmente dentro do gênero Reticulophragmium, sendo atualmente 

interpretada como uma adaptação a ambientes profundos pouco oxigenados (Kaminski & 

Gradstein, 2005), uma vez maximiza a área de difusão para a parte interna da testa.  

Como já demonstrado, todos os foraminíferos aglutinados encontrados apresentam as 

mesmas feições tafonômicas, o que sugere que tenham dividido uma mesma história tafonômica. 

Isto, junto ao fato de serem todos relativamente grandes, da maioria ser de táxons típicos ou 
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exclusivos de assembleias do tipo flysch e de alguns deles apresentarem distribuição 

cronoestratigráfica restrita, sugere fortemente que se originaram de um mesmo depósito, 

provavelmente de idade paleocênica. É possível hipotetizar que essas assembleias e seus depósitos 

originários teriam se depositado em um talude na base da Península Trinity, que se soergueu 

rapidamente em algum momento entre o fim do Cretáceo e o Paleoceno. 

 O detalhado estudo de Huber (1988) permite descartar as formações López de Bertodano 

(Cretáceo-Paleoceno) e Sobral (Paleoceno) como possíveis fontes das formas aglutinadas 

encontradas. Primeiramente, as assembleias cretácicas e paleocênicas descritas pelo autor foram 

depositadas em contextos nerítico interno (para a porção inferior dos depósitos cretácios) e nerítico 

externo (para a porção superior dos depósitos cretácicos e paleocênicos). Embora táxons típicos 

de assembleias do tipo flysch estejam presentes nessas formações, eles são pouco diversos e pouco 

comuns, sendo representados por Ammodiscus cretaceous, Ammodiscus pennyi, Bathysiphon 

californicus, Budashevaella muticamerata, Hyperammina elongata e Rhabdammina sp. Destes, 

com exceção de A. pennyi, nenhum corresponde às formas encontradas neste estudo. Ainda assim, 

os espécimes de A. pennyi relatados por Huber (1988) demonstram diferenças significativas no 

tamanho e na morfologia em relação àqueles aqui descritos, embora estes também possam ser 

seguramente atribuídos à A. pennyi (cf. capítulo 5.4. Paleontologia sistemática).   

 Portanto, os táxons de foraminíferos aglutinados grandes, encontrados na formação Hobbs 

Glacier e na Formação Weddell, são típicos ou exclusivos de contextos marinhos profundos, e 

algumas das espécies ocorrem também em áreas que estavam próximas à Antártica durante o 

Paleogeno, como o Mar da Tasmânia e a Nova Guiné. Isto têm implicações importantes para a 

paleobiogeografia destes foraminíferos aglutinados, o que, junto com os táxons autóctones 

anteriormente discutido, será tratado no próximo capítulo. 

Em síntese, os grandes foraminíferos aglutinados são evidências de antigas comunidades 

de mar profundo, similares àquelas de assembleias do tipo flysch, tendo seus restos sido 

reelaborados de depósito mais antigos, provavelmente pré-miocênicos. 
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Figura 67. Estrutura alveolar interna de foraminíferos da Família Cyclamminidae. (A) Cyclammina 

cancellata Brady, 1879. Espécimes macrosférico (A1) e microsférico (A2) da Estação Challenger 168, alto 

mar da Nova Zelândia. Seção mediana. (B) Reticulophragmium acutidorsatum (Hantken, 1868). Espécimes 

microsféricos do Oligoceno Superior da Transilvania. Diagrama de seção mediana. (Extraídos de Kaminski 

& Gradstein [2005].) 
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6.2. CORRELAÇÕES TAXONÔMICAS E SEUS SIGNIFICADOS PALEOBIOGEOGRÁFICOS 

 

Neste capítulo serão discutidos os significados paleobiogeográficos das correlações 

taxonômicas verificadas entre os foraminíferos bentônicos das formações Hobbs Glacier e 

Weddell Sea e aqueles de outros depósitos, antigos ou recentes, da Antártica e de áreas que 

estiveram conectadas a ela, através de plataformas continentais ou correntes, em algum momento 

entre o final da Era Mesozoica e o Recente. 

Serão discutidos primeiramente os táxons interpretados como restos autóctones ou 

parautóctones, e, posteriormente, aqueles dos grandes foraminíferos aglutinados. Não serão 

considerados os táxons dos foraminíferos planctônicos Globigerina (Globigerina) cf. bulloides, 

Globigerinita uvula e Neogloboquadrina dutertrei, uma vez que não são encontrados em outras 

unidades da Antártica Ocidental, exceto em áreas próximas, como no Platô Kerguelen. 

 

 

TÁXONS COM CORRELAÇÕES NA ANTÁRTICA OCIDENTAL 

 

De modo geral, há pouca correlação taxonômica entre as assembleias das formações Hobbs 

Glacier e Weddell Sea com outras assembleias, fósseis ou recentes, da Antártica Ocidental; e, 

quando essa correlação é possível, ela se restringe a apenas uma ou poucas espécies. Sendo assim, 

as comparações serão feitas com base em táxons, individualmente, em vez de com base em 

assembleias como um todo. 

Das espécies encontradas, apenas Globocassidulina subglobosa parece ser um táxon que 

se manteve presente na Antártica Ocidental, especialmente na Península Antártica, durante a maior 

parte da Era Cenozoica. Desde o seu primeiro registro, na Formação La Meseta (Eoceno, Ilha 

Seymour) (Gazdzicki & Majewski, 2012), a espécie apresenta um registro praticamente contínuo, 

estando presente também nas formações Polonez Cove (Oligoceno, Ilha King George) (Majewski 

& Gazdzicki, 2014), Cape Melville (Mioceno, Ilha King George) (Birkenmajer & Luczowska, 

1987), Ilha Cockburn (Plioceno, ilha homônima) (Gazdzicki & Webb, 1995) e Weddell Sea (Plio-

Pleistoceno, Ilha Seymour). É notável que, de modo geral, os espécimes de G. subglobosa dessas 

ocorrências apresentem pouca variação morfológica, tendo em vista que são muito similares em 
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seus tamanhos, nas suturas pouco deprimidas e, até onde se pode comparar a partir das descrições 

e imagens, na densidade de poros superficiais (cf. capítulo 5.4. Paleontologia sistemática). 

Sendo assim, com um registro geológico virtualmente contínuo na Península Antártica, e 

sendo o táxon mais numeroso em algumas delas (i.e., nas formações La Meseta, Polonez Cove e 

Ilha Cockburn), G. subglobosa parece ter sido uma das poucas espécies que desenvolveu 

populações e prosperou ininterruptamente na área; e de fato é uma espécie comum das 

comunidades recentes da Península Antártica, com ocorrências na Baia do Almirantado, Ilha King 

George (Rodrigues et al., 2013;), e no Mar de Weddell (Cornelius & Gooday, 2004; Murray & 

Pudsey, 2004). A única ressalva a ser feita é que, enquanto G. subglobosa ocorria em contextos 

rasos desde o seu registro eocênico, ela atualmente ocorre apenas em ambientes profundas, tendo 

sido substituída nos ambientes rasos por Globocassidulina biora, que apresenta geralmente maior 

tamanho e paredes consideravelmente mais grossas (Majewski & Gazdzicki, 2014).  

Favulina hexagona é outro táxon que ocorre na Formação Weddell Sea e que também é 

encontrado em outros lugares da Península Antártica. A espécie também é encontrada na Formação 

Cape Melville, tendo sido identificada e descrita por Birkenmajer & Luczkowska (1987) como 

Oolina hexagona. Entretanto, os espécimes destes autores podem ser claramente reconhecidos 

como F. hexagona, uma vez que foram descritos como tendo abertura circular, que é típica do 

gênero Favulina, enquanto Oolina se caracteriza pela abertura circular com sulcos radiais (cf. 

capítulo 5.4. Paleontologia sistemática). 

Birkenmajer & Luczkowska (1987) encontraram apenas dois espécimes de F. hexagona, 

ambos provenientes de uma única amostra. Isto, tendo em vista a densidade e a diversidade das 

assembleias de diversos locais e níveis estratigráficos analisados pelos autores, evidencia a 

raridade dos espécimes não apenas nas assembleias, mas nas biocenoses originais que geraram as 

tafocenoses. Assim, a espécie parece ter sido pouco comum na Antártica Ocidental, tendo se 

tornado extremamente rara ou ausente após o Pleistoceno. De fato, não há relatos de sua ocorrência 

em depósitos pleistocênicos e recentes da Península Antártica, embora seja um componente 

comum nas assembleias modernas do Mar Amundsen, Antártica Oriental (Majewski, 2013). 

Psammosphaera fusca também é uma espécie presente na Formação Weddell Sea, onde 

ocorre associada à F. hexagona, e em outros depósitos da Antártica Ocidental, incluindo depósitos 

recentes da porção oeste do Mar de Weddell (Cornelius & Gooday, 2004) e da Baia do 

Almirantado, Ilha King George (Majewski, 2005). 
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No Mar de Weddell, P. fusca ocorre em diversas localidades do talude, em profundidades 

entre 1108 e 4069 m. Embora seja encontrada em assembleias com densidade e diversidade 

relativamente altas, a espécie é pouco comum nelas; e cabe ressaltar que, nestas assembleias, são 

encontrados espécimes vivos de P. fusca (i.e., com a presença de partes moles, como citoplasma 

ou revestimento proteico, que são coradas por rosa de bengala). Por outro lado, a espécie é muito 

abundante na Baia do Almirantado, onde é encontrada na parte interna de fiordes, tipicamente em 

profundidades superiores a 100 m e ocasionalmente em profundidades entre 100 e 165 m. Também 

em contraste com as ocorrências do Mar de Weddell, as assembleias da Baia do Almirantado são 

dominadas ou formadas exclusivamente por P. fusca, mas compostas apenas por seus espécimes 

mortos (i.e., sem a presença de partes moles). 

Além de F. hexagona, G. subglobosa e P. fusca, Cyclammina cancellata consiste na última 

correlação taxonômica possível com outros depósitos da Antártica Ocidental. Todavia, os 

espécimes de C. cancellata são aqui interpretados como tendo sido reelaborados de depósitos de 

mar profundo, e serão discutidos no próximo subcapítulo. 

 

 

TÁXONS COM CORRELAÇÕES EXTERNAS À ANTÁRTICA OCIDENTAL 

 

 Como já discutido no capítulo anterior, os foraminíferos aglutinados de tamanhos 

relativamente grandes, encontrados em alguns níveis das formações Hobbs Glacier e Weddell Sea, 

parecem compor um tipo de assembleia típica de foraminíferos de mar profundo, as quais recebem 

coletivamente o nome de assembleias do tipo flysch. Uma vez que a maioria desses táxons não 

encontram correspondentes nas assembleias cenozoicas da Antártica Ocidental, eles podem ser 

comparados apenas com aqueles das formações López de Bertodano e, principalmente, de áreas 

que estiveram próximas à Antártica durante o final do Cretáceo e o Paleogeno. 

 A primeira espécie a ser discutida é Alveophragmium cf. orbiculatum, que ocorre nas 

formações Formação Hobbs Glacier e Weddell Sea, sempre como um elemento raro. Embora não 

tenha sido encontrado em outros depósitos da Antártica Ocidental, A. orbiculatum ocorre em 

comunidades modernas do setor pacífico da Frente Polar, próximo à Antártica Oriental, onde é 

relativamente comum (Sabbatini et al., 2004). 
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Ammodiscus pennyi, que ocorre nos depósitos miocênicos da Formação Hobbs Glacier, é 

a única espécie que também ocorre na Formação López de Bertodano, sendo encontrada na porção 

inferior (de idade cretácica) desta unidade (Huber, 1988). Todavia, os espécimes relatados por 

Huber (1988) para esta formação têm variações morfológicas diferentes daquelas observadas nos 

espécimes da Formação Hobbs Glacier, incluindo a textura superficial da testa e a profundidade 

das suturas espirais (cf. capítulo 5.4. Paleontologia sistemática). 

A segunda espécie de Ammodiscus, denominada aqui de Ammodiscus sp. nov., que ocorre 

nas formações Hobbs Glacier e Weddell Sea, não se assemelha a nenhum dos outros espécimes de 

Ammodiscus spp. relatados por Huber (1988). De qualquer forma, ela divide algumas 

características com Ammodiscus cretaceous (cf. capítulo 5.4. Paleontologia sistemática), que o 

autor também relatou para a Formação López de Bertodano. 

Outra ocorrência marcante é aquela representada pelo espécime atribuído aqui a 

Ammomarginulina cf. aubertae. A espécie A. aubertae é considerada cosmopolita, mas a maior 

parte de suas ocorrências foi relatada para depósitos de mar profundo do hemisfério norte, com 

distribuição cronoestratigráfica do Maastrichtiano ao Mioceno (cf. Kaminski & Gradstein, 2005). 

O espécime da Ilha Seymour se assemelha a A. aubertae, mas não é aqui definitivamente atribuído 

a essa espécie por consistir numa ocorrência singular e pela face apertural e suturas não se 

apresentarem suficientemente bem preservadas, impedindo comparações mais profundas. De 

qualquer forma, o espécime não pode ser relacionado a Ammomarginulina stephensoni, encontrado 

em depósitos paleocênicos de mar profundo do Mar da Tasmânia, em localidade situada entre a 

Tasmânia e a Nova Zelândia (Webb, 1975), e em depósitos cretácicos e paleocênicos de fácies 

rasas da Nova Zelândia (Webb, 1971, 1973a). 

Cyclammina cancellata é a segunda espécie que poderia ser correlacionada a ocorrências 

de outras áreas da Antártica Ocidental. O táxon ocorre na Formação Cape Melville (Birkenmajer 

& Luczkoswka, 1987), onde é estratigraficamente comum e um componente relativamente 

abundante nas assembleias, o que, junto ao fato dos espécimes estarem bem preservados, sugere 

que representam restos autóctones ou parautóctones e, consequentemente, parte da biocenose 

original que os originou. De qualquer forma, a descrição e o espécime de C. cancellata ilustrado 

por Birkenmajer & Luczkoswka, (1987) permitem diferenciá-los daqueles da Formação Weddell 

Sea, sendo os primeiros maiores, com periferia arredonda (em vez de arredondada a subaguda) e 

com face apertural retangular (em vez de subcircular ou em triângulo invertido) (cf. capítulo 5.4. 
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Paleontologia sistemática). Portanto, embora estejam inseridos dentro da variedade morfológica 

admitida para a espécie, as diferenças indicam que os espécimes de cada formação derivam de 

diferentes populações. Assim, enquanto aqueles da Formação Cape Melville provavelmente 

correspondem a elementos autóctones ou parautóctones, originados de biocenoses de ambientes 

rasos contemporâneas à deposição da Formação Cape Melville, os espécimes da Formação 

Weddell Sea, que foram reelaborados de depósitos mais antigos, derivam de populações diferentes, 

e possivelmente viviam em ambientes profundos, tendo em vista suas associações estratigráfica e 

tafonômica com táxons típicos ou exclusivos de mar profundo. 

Cyclammina placenta é outro gênero que, embora cosmopolita, é encontrado 

principalmente no hemisfério norte, embora tenha sido registrado em depósitos do sudoeste do 

Pacífico (cf. Kaminski & Gradstein, 2005). A espécie foi relatada por Milner (1997) no Argilito 

Moogli, unidade do Paleoceno Tardio da Nova Guiné. A julgar pela descrição e ilustração de 

Milner (1997), reproduzidas por Kaminski & Gradstein (2005), os espécimes são similares àqueles 

encontrados na Ilha Seymour (cf. capítulo 5.4. Paleontologia sistemática). Todavia, estes autores 

advertem que os espécimes de Milner (1997) precisam ser mais bem estudados antes dessa 

identificação ser confirmada. 

Assim como A. orbiculatum, Glomospira charoides está presente na Formação Weddell 

Sea e também tem ocorrência próxima à Antártica Oriental, no setor pacífico da Frente Polar, onde 

é um táxon relativamente comum (Sabbatini et al., 2004). Glomospira charoides é considerada 

uma espécie cosmopolita nos oceanos atuais (cf. Kaminski & Gradstein, 2005), mas não ocorre 

em nenhum outro depósito, antigo ou recente, do continente antártico. 

Reticulophragmium garcilassoi também não foi registrado em outros depósitos ou regiões 

da Antártica, mas ocorre em depósitos paleocênicos de áreas que estavam conectadas ou próximas 

ao continente em algum momento entre o Cretáceo e o Eoceno. Embora seja considerada 

cosmopolita, R. garcilassoi têm ocorrências geograficamente pontuais, incluindo em diversas 

localidades no Atlântico Norte e Central e algumas no Pacífico, sempre restrita a depósitos 

paleocênicos (cf. Kaminski & Gradstein, 2005). Devido à sua raridade e distribuição 

cronoestratigráfica restrita, sua simples ocorrência no Argilito Moogli – depósito paleocênico da 

Nova Guiné, onde ocorrem também outras espécies já discutidas – seria suficiente para sugerir 

uma correlação, mas é marcante a similaridade dos espécimes paleocênicos da Nova Guiné com 
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aqueles reelaborados encontrados na Formação Hobbs Glacier, o que sugere fortemente uma 

contemporaneidade ou alguma relação contínua entre as populações que originaram os restos.  

Saccammina grzybowski representa outra espécie cosmopolita, mas com ocorrências 

conhecidas principalmente no hemisfério norte. A única possível ocorrência próxima à Antártica 

é aquela relatada por Brady (1884) como Saccammina difflugiformis, proveniente de depósitos da 

Nova Zelândia. Saccammina difflugiformis é considerada um sinônimo junior de S. grzybowski 

por Kaminski & Gradstein (2005), mas as formas referidas por Brady (1884) como S. 

difflugiformis mostram semelhanças com os espécimes da Formação Weddell Sea atribuídos aqui 

à S. grzybowski (cf. capítulo 5.4. Paleontologia sistemática).  

Scultobaculites barri é a terceira espécime que não possui outras ocorrências na Antártica 

e que também ocorre, na forma de espécimes muito semelhantes, no Argilito Moogli da Nova 

Guiné (Milner, 1997). Nos oceanos modernos, S. barri é comum apenas em ambientes de talude 

continental e de planície abissal da parte ocidental do Atlântico Norte. No entanto, sua distribuição 

cronoestratigrafica se estende do Maastrichtiano ao Recente e, considerando todas as ocorrências, 

é um táxon cosmopolita, embora a maior parte destas se situe em algumas partes do Oceano 

Atlântico, sempre em depósitos batiais ou abissais (cf. Kaminski & Gradstein, 2005). 

A última correlação possível é aquela sugerida por Verneulinoides cf. neocomiensis. 

Verneulinoides neocomiensis é considerada uma espécie cosmopolita, mas há poucas ocorrências 

registradas nos diferentes oceanos. A ocorrência mais próxima à Antártica consiste naquela dos 

depósitos do Cretáceo Inicial (Hauteriviano ou pós- Hauteriviano) do Grupo Barrow, Austrália 

Ocidental. Todavia, os espécimes de V. neocomiensis do Grupo Barrow diferem daqueles de V. cf. 

neocomiensis da Ilha Seymour, pelos primeiros serem consideravelmente mais delgados e menores 

(cf. capítulo 5.4. Paleontologia sistemática). 

Em síntese, dos 17 táxons de foraminíferos aglutinados grandes que foram encontrados, 13 

puderam ser identificados definitivamente como espécies. Destas, quatro apresentam correlações 

apenas com formas do hemisfério norte e nove puderam ser correlacionadas a outras ocorrências 

da Antártica Ocidental ou de áreas próximas. Destas nove espécies, todas citadas neste subcapítulo, 

três podem ser taxonomicamente correlacionadas a ocorrências da própria Antártica Ocidental e 

seis ao sudoeste do Pacífico. Das seis espécies pacíficas, duas são encontradas no setor pacífico da 

Frente Polar (A. orbiculatum e G. charoides), uma nas proximidades da Nova Zelândia (S. 

grzybowski) e duas nas proximidades da Nova Guiné (R. garcilassoi e S. barri). 
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Portanto, embora as assembleias sejam relativamente pobres em abundância e diversidade 

e muitos dos espécimes tenham sido reelaborados de depósitos pré-miocênicos indeterminados, há 

evidências taxonômicas suficientes para afirmar ao menos uma correlação temporal entre esses 

depósitos indeterminados, que geraram os espécimes reelaborados, com aqueles paleocênicos do 

sudoeste do Oceano Pacífico. Esta interpretação ainda é reforçada pela ausência destas espécies 

ou variedades morfológicas nos demais depósitos cretácicos e cenozoicos conhecidos para a 

Antártica Ocidental. Essa comunicação ou continuidade entre populações antárticas e pacíficas 

pode ser facilmente admitida, uma vez que a continuidade entre os mares epicontinentais dessas 

regiões implica necessariamente na continuidade dos mares profundos. 
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6.3. FÓSSEIS-ÍNDICE E SUAS IMPLICAÇÕES PARA AS IDADES DOS DEPÓSITOS 

 

Neste capítulo serão discutidos os táxons encontrados que são considerados fósseis-índice 

de importância global ou regional para a Antártica e continentes e oceanos próximos. Todavia, 

cabe primeiro discutir a variação do potencial de correlação de diferentes fósseis-índice, antes de 

discutir as correlações estratigráficas e/ou temporais indicadas pelos táxons encontrados nos 

depósitos da Ilha Seymour. 

O termo e o conceito de fossil-índice (ou fóssil-guia) se aplica àqueles táxons, geralmente 

no nível de espécie, que permitem correlacionar rochas de diferentes localidades e, assim, 

contribuir para a sua datação relativa (McGowram, 2005). Sendo assim, os melhores fósseis-índice 

são aqueles de táxons que viveram em um período de tempo relativamente curto (i.e., cujos restos 

têm distribuição cronoestratigráfica restrita), tinham distribuição geográfica ampla ou cosmopolita 

(i.e., cujos restos são encontrados em uma ampla área geográfica), ocorriam em uma ampla gama 

de ambientes (i.e., que ocorrem em diferentes fácies sedimentares) e que são facilmente 

identificados (i.e., cuja identificação taxonômica não esteja envolvida por ambiguidades) 

(Prothero, 2013). Embora os melhores fósseis-índice sejam aqueles considerados cosmopolitas, de 

forma que sejam úteis para correlações e datações em escala global, certos táxons são utilizados 

para correlações intrabacinais, regionais ou locais, de acordo com o conhecimento prévio sobre 

sua distribuição cronoestratigráfica em uma determinada área (McGowram, 2005). 

A seguir, serão discutidas as correlações estratigráficas e/ou temporais indicadas por 

diferentes fósseis-índice, alguns de importância global e outros de importância apenas regional. 

 

 

IDADE DOS DEPÓSITOS GERADORES DOS GRANDES FORAMINÍFEROS AGLUTINADOS 

 

 Como discutido anteriormente, os grandes foraminíferos aglutinados apresentam feições 

tafonômicas que indicam sua reelaboração a partir de depósitos mais antigos, de idade mínima 

miocênica ou pré-miocênica para as ocorrências da Formação Hobbs Glacier e pliocênica ou pré-

pliocênica para aqueles da Formação Weddell Sea. Além disso, as associações de natureza 

taxonômica e paleoecológica de uma mesma assembleia ou entre diferentes assembleias permitem 

inferir que se tratam de restos de assembleis de mar profundo, provavelmente do tipo flysch; e ao 
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menos algumas espécies permitem estabelecer correlações bioestratigráficas e biogeográficas com 

depósitos paleocênicos do sudoeste do Oceano Pacífico, em áreas que outrora estavam próximas 

ou conectadas ao continente por meio de plataformas continentais ou de correntes oceânicas. 

 A primeira ocorrência a ser discutida é aquela de Reticulophragmium garcilassoi, da 

Formação Hobbs Glacier (assembleias Sey-13-68 e Sey-13-69). Esta espécie ocorre 

exclusivamente em depósitos paleocênicos, com a maior parte das ocorrências relatadas para áreas 

do Mar Ártico e suas proximidades (mares Labrador e do Norte) e para a faixa intertropical do 

Atlântico (cf. Kaminski & Gradstein, 2005). Porém, como discutido no capítulo anterior, a 

ocorrência mais próxima à Antártica é aquela relatada no Argilito Moogli, unidade paleocênica da 

Nova Guiné (Milner, 1997). 

Essa correspondência taxonômica seria até mesmo esperada, uma vez que a Nova Guiné, 

assim como a Nova Zelândia, estava conectada à Austrália, que por sua vez se conectava à 

Antártica por meio de suas plataformas continentais, desde a Era Mesozoica até o início do Eoceno 

(cf. Lawver & Gahagan, 2003; Brown et al., 2006). Portanto, uma vez que R. garcilassoi não é 

encontrado nos poucos depósitos paleocênicos conhecidos da Antártica Ocidental (i.e., formações 

López de Bertodano e Sobral; cf. Huber, 1988), é provável que os depósitos dos quais foram 

originalmente exumados tenham sido totalmente erodidos ou ainda não tenham sido relatados. 

De qualquer forma, uma vez que os espécimes de R. garcilassoi são claramente elementos 

reelaborados e introduzidos na Formação Hobbs Glacier, eles indicam a correlação 

cronoestratigráfica dos depósitos de onde foram originalmente exumados com os aqueles do 

Paleoceno da Nova Guiné. 

Também cabe citar a ocorrência de Cyclammina placenta e de Sculptobaculites barri nas 

formações Hobbs Glacier (assembleia Sey-03-07) e Weddell Sea (assembleia Sey-03-01), 

respectivamente, uma vez que estes táxons também foram relatados para o Argilito Moogli, Nova 

Guiné (Milner, 1997). Segundo Kaminski & Gradstein (2005), C. placenta tem distribuição 

cronoestratigráfica do Eoceno ao Mioceno, mas os autores chamam a atenção para a ocorrência da 

espécie no Argilito Moogli, relatada por Milner (1997) e afirmam a necessidade de reestudar os 

espécimes de Milner (1997) e confirmar a atribuição dos espécimes à C. placenta. Por outro lado, 

os autores confirmam a presença de S. barri no material de Milner (1997). Assim, três espécies de 

três diferentes níveis estratigráficos dos depósitos miocênicos e plio-pleistocênicos demonstram 
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alguma correlação entre os espécimes da Ilha Seymour e o Argilito Moogli, sendo uma delas (R. 

garcilassoi) especialmente importante devido à sua distribuição cronoestratigráfica restrita. 

Infelizmente, o trabalho de Milner (199) não pode ser consultado, uma vez que se trata da 

tese de doutorado inédita do autor. A comparação entre os espécimes poderia demonstrar 

correspondências morfológicas mais íntimas, indicando se tratar de restos de uma mesma 

população ou de populações próximas. 

De qualquer forma, a correlação entre os depósitos paleocênicos da Nova Guiné e aqueles 

dos quais os espécimes da Ilha Seymour foram reelaborados é fortemente sugerida pelas seguintes 

evidências: a correspondência entre três táxons (i.e., C. placenta, R. garcilassoi e S. barri); o fato 

destes não serem encontrados em outros depósitos da Antártica Ocidental (com exceção de C. 

placenta, que ocorre nos depósitos miocênicos, embora com espécimes nitidamente diferente 

daqueles da Formação Hobbs Glacier); e a proximidade ou continuidade entre Antártica, Austrália 

e Nova Guiné durante o Paleoceno, idade para a qual uma das espécies (R. garcilassoi) está restrita. 

Por fim, cabe mencionar também a correlação indicada por Saccamina grzybowski. Esta 

espécie ocorre na Formação Weddell Sea e nos depósitos paleocênicos da Nova Zelândia, tendo 

sido relatada para estes últimos por Brady (1884), que atribuiu os espécimes à Saccammina 

difflugiformis (Brady, 1879), espécie considerada como sinônimo junior de S. grzybowski por 

Kaminski & Gradstein (2005). A possível correlação entre as duas áreas demonstrada por S. 

grzybowski é particularmente sugestiva, uma vez que os espécimes de Brady (1884) e aqueles da 

Formação Weddell Sea dividem características morfológicas únicas, como um pescoço longo e 

largo, que não são encontradas em espécimes de S. grzybowski de outras localizes (cf. capítulo 5.4. 

Paleontologia sistemática). De fato, essas características não foram consideradas típicas de S 

grzybowski na revisão de Kaminski & Gradstein (2005). Sendo assim, é provável que essa variação 

morfológica decorra do fato dos espécimes de ambas localidades derivarem de uma mesma 

população ou de populações próximas. 

Portanto, os espécimes de foraminíferos aglutinados grandes, claramente reelaborados de 

depósitos mais antigos, apontam para uma correlação temporal, ou até mesmo uma continuidade 

estratigráfica, com as assembleias paleocênicas do sudoeste do Pacífico. 
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IDADE DA FORMAÇÃO HOBBS GLACIER 

 

 Os únicos táxons da Formação Hobbs relevantes para a discussão sobre correlação 

cronoestratigráfica e idade dos depósitos são o foraminífero planctônico Neogloboquadrina 

dutertrei e o radiolário Larcopyle polyacantha. 

Neogloboquadrina dutertrei tem distribuição cronoestratigráfica entre o Mioceno Superior 

e o Recente (cf. Bolli & Saunders, 1989) e, portanto, estabelece a idade mínima de Mioceno Tardio 

para a deposição da Formação Hobbs Glacier. Evidentemente, os dados quimioestratigráficos de 

Dingle & Lavelle (1998) já indicavam a deposição da unidade no Mioceno Tardio, em 9,9±0,97 

Ma, mas N. dutertrei consiste na primeira evidência bioestratigráfica para esta idade, uma vez que 

os dinoflagelados e o briozoário Microporella sugeriam, de modo geral, apenas uma idade 

miocênica (cf. Pirrie et al., 1997b). 

A aparente ausência de N. dutertrei em outros depósitos da Península Antártica pode ser 

um artefato de preservação ou de pesquisa. Os outros depósitos miocênicos da Península Antártica 

são datados do Mioceno Inicial, no caso da Formação Cape Melville, e do Mioceno Médio, no 

caso dos depósitos do Mar de Weddell estudados por Majewski et al. (2012), e, portanto, não 

poderiam registrar a presença de N. dutertrei, que ainda não teria evoluído. De qualquer forma, as 

assembleias de ambos os depósitos indicam contextos deposicionais rasos, na zona de inframaré 

ou mesmo na zona entremarés, o que teria impedido ou dificultado a deposição e a preservação de 

formas planctônicas (cf. Birkenmajer & Luczkowska, 1987; Majewski et al., 2012).  

Embora N. dutertrei esteja aparentemente ausente nas águas e sedimentos recentes do Mar 

de Weddell e na parte ocidental do Oceano Antártico, a espécie é relativamente comum no Mar de 

Ross, na Antártica Oriental, e no sudoeste do Pacífico, onde atualmente ocorre durante os verões 

austrais (Hilbrecht, 1997). De fato, N. dutertrei é um táxon típico das zonas tropical e subtropicais 

(Kennett & Srinivastan, 1983; Hilbrecht, 1997), o que sugere que a espécie tenha estado presente 

no Mar de Weddell durante períodos relativamente quentes, possivelmente durante os 

aquecimentos ocorridos entre o Mioceno Médio e o Mioceno Tardio (cf. Mosbrugger et al., 2005). 

Larcopyle polyacantha, por sua vez, tem distribuição cronoestratigráfica entre o Mioceno 

Inferior e o Plioceno Inferior, com um registro bem documentado no Oceano Antártico, 

especialmente em localidades próximas à Antártica Oriental (cf. Lazarus et al., 2005; Lazarus et 

al., 2015). Assim, sua ocorrência em diversos estratos da Formação Hobbs Glacier não tem 
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implicações para o refinamento da idade do depósito, mas é coerente com a idade estimada pelas 

outras linhas de evidências. 

 

 

IDADE DA FORMAÇÃO WEDDELL SEA 

 

 Antes de discutir as implicações da presença do foraminífero planctônico Globigerinita 

uvula para a idade da Formação Weddell Sea, cabe contextualizar os problemas e interpretações 

envolvidas na proposição da idade da formação. 

 A idade da Formação Weddell Sea permanece incerta, mas tem sua idade mínima estimada 

pela ocorrência de blocos erráticos provenientes da erosão da Formação Ilha Cockburn, unidade 

pliocênica da ilha homônima. Nestes erráticos, reconhecidos como provenientes da Formação Ilha 

Cockburn devido à sua litologia e conteúdo fossilífero, também ocorre o foraminífero 

Ammoelphidiella antarctica (cf. Gazdzicki et al., 2004), um fóssil-índice para o Plioceno (Webb, 

1988). A amplitude cronoestratigráfica de A. antarctica é de 2,4-3,7 Ma, conforme demonstrado 

por Ishman & Rieck (1992), o que, em conjunto com a idade radiométrica de aproximadamente 

3,65+/-0,3 Ma conhecida para a Formação Ilha Cockburn (cf. Gazdzicki & Webb, 1995), 

demonstra que sua deposição se deu estritamente entre o final do Plioceno Inicial (i.e., do 

Zancleano) e o Plioceno Tardio (i.e., Piacenziano). 

 De qualquer forma, embora seja inquestionável que as ocorrências de blocos erráticos da 

Formação Ilha Cockburn na Formação Weddell Se imponham uma idade mínima para esta última, 

os blocos em si demonstram apenas que os depósitos da primeira já se encontravam litificados 

quando foram erodidos e transportados, o que não implica necessariamente em diferenças 

significativas de idade, podendo as unidades serem penecontemporâneas, situadas dentro do 

mesmo andar pliocênico. Além disso, segundo Gazdzicki et al. (2004), na descrição formal da 

unidade, os blocos erráticos ocorrem apenas no topo da formação, o que implica que apenas os 

estratos superiores são necessariamente mais recentes ou penecontemporâneos à Formação Ilha 

Cockburn. Cabe ressaltar ainda que os autores estimaram uma espessura de apenas 4 metros para 

a Formação Weddell Sea, mas que agora é demonstrado que ela atinge até 10 na porção próxima 

ao centro da Ilha Seymour (cf. capítulo 3.5. Estratigrafia da porção nordeste da Ilha Seymour). 
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 Um ponto adicional é que a idade máxima não foi estritamente definida para a formação. 

Gazdzicki et al. (2004) admitem a possibilidade de deposição entre o final do Plioceno, tendo em 

vista a presença dos erráticos da Formação Ilha Cockburn, e o Pleistoceno, devido a ocorrência de 

terraços marinhos e plataformas de abrasão marinha no topo da unidade, que teriam se originado 

em momentos de elevação do nível eustático que só teriam sido possíveis durante as deglaciações 

do pré-Pleistoceno Médio ou do Pleistoceno Tardio. Assim, embora se refiram à idade da formação 

como “pós-Plioceno Tardio”, as evidências e argumentos de Gazdzicki et al. (2004) favorecem a 

interpretação de uma idade entre o Plioceno Tardio e o Pleistoceno Inicial. 

Além disso, Gazdzicki et al. (2004) argumentam um contexto deposicional plenamente 

glacial para a formação, o que se mostra contraditório com a ocorrência de briozoários bem 

preservados, relatados pelos próprios autores, e com as assembleias autóctones ou parautóctones 

aqui relatadas. Assim, estes fósseis indicam a influência marinha – ao menos momentânea – na 

deposição da Formação Weddell Sea. 

O foraminífero planctônico G. uvula, embora com ocorrências oligocênicas, é uma espécie 

tipicamente neogênica e quaternária, sendo rara na maior parte dos depósitos miocênicos e comum 

em depósitos pliocênicos e pleistocênicos (cf. capítulo 5.4. Paleontologia sistemática). Não há 

registro do táxon na Península Antártica, o que, como já discutido, pode decorrer apenas do fato 

dos contextos deposicionais de outras unidades terem sido muito rasos e energéticos para 

possibilitar a decantação de formas planctônicas. Todavia, G. uvula é encontrada nos depósitos 

neogênicos e quaternários do Platô Kerguelen, na região próxima à zona subantártica, sendo rara 

nos depósitos miocênicos da mesma área, onde compõe cerca de 2% das assembleias, e dominantes 

nos depósitos pliocênicos e pleistocênicos, onde compõe até 15% das assembleias (cf. Li et al., 

1992, que relatou a espécie como Tenuitellinata uvula). Durante o Holoceno, G. uvula permaneceu 

comum apenas nos depósitos da zona subantártica (Bé, 1967; Herb, 1968). 

A presença de G. uvula na Formação Weddell Sea pode sugerir alguma correspondência 

cronoestratigráfica com os depósitos pliocênicos e pleistocênicos do Platô Kerguelen. De fato, 

nem os espécimes da Ilha Seymour e aqueles do Platô Kerguelen apresentam bula, e ambos 

apresentam tubérculos (embora pouco desenvolvidos) na superfície do lado umbilical. Além disso, 

espécimes de ambas as áreas têm tamanhos similares (cf. Li et al., 1992). A correlação 

cronoestratigráfica, porém, é apenas sugerida, uma vez que não há outros táxons que possam ser 

correlacionados. Uma exceção seria G. (G.) bulloides, que ocorre nos depósitos pliocênicos do 
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Platô Kerguelen (Li et al., 1992) e também na Formação Weddell Sea, embora não associado à G. 

uvula nesta última. Todavia, ao contrário das semelhanças encontradas entre os espécimes de G. 

uvula, aqueles de G. (G.) bulloides são claramente diferentes, especialmente quanto ao tamanho 

da abertura e ao tamanho relativo das câmaras de um mesmo espécime (cf. Li et al., 1992), embora 

ambos estejam dentro da variação morfológica esperada dentro da espécie (cf. capítulo 5.4. 

Paleontologia sistemática). 

Por fim, cabe ressaltar a ocorrência de L. polyacanta, inclusive com espécimes com 

morfologia similar àqueles atribuídos à Prunopyle titan – sinônimo junior de L. polyacantha 

segundo Lazarus et al. (2005) – encontrados nos depósitos pliocênicos da Antártica Oriental (cf. 

Chen, 1975).  Embora os espécimes de ambas as áreas demonstrem similaridades morfológicas, 

também há diferenças quanto à proporção entre os diâmetros das conchas interna e externa. Assim, 

seria necessário analisar mais espécimes e compará-los com aqueles de Chen (1975) antes de 

postular a correlação temporal dos depósitos e, consequentemente, a comunicação entre o Mar de 

Weddell e a Antártica Oriental durante o Plioceno. 
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7.1. PALEOBIOLOGIA DAS ASSEMBLEIAS 

 

 Os foraminíferos da parte superior da Formação La Meseta são raros, mas a presença das 

espécies Textularia sp. 1 e Textularia sp. 2 como restos autóctones ou parautóctones evidenciam, 

ao menos em parte, a composição das comunidades infaunais que prosperavam na área. O gênero 

Textularia não ocorre nas assembleias alóctones da parte inferior da unidade, compostas quase 

exclusivamente por formas calcárias epifaunais e infaunais. Isto pode ser explicado pelo fato das 

formas aglutinadas serem facilmente obliteradas por processos tafonômicos físicos, como 

transporte e compactação, enquanto as formas calcárias são mais resistentes – embora sejam muito 

suscetíveis à dissolução 

 A associação, em algumas assembleias das formações Hobbs Glacier e Weddell Sea, de 

espécimes pequenos ou diminutos de foraminíferos calcários infaunais e planctônicos e de 

espécimes grandes de foraminíferos aglutinados epifaunais impôs algumas dificuldades para a 

interpretação da história tafonômica e da paleoecologia das assembleias. Todavia, essas questões 

foram dirimidas pela identificação de feições tafonômicas exclusivas dos grandes foraminíferos 

aglutinados, que evidenciaram sua reelaboração a partir de depósitos mais antigos, e também pela 

identificação taxonômica, que revelou que a maioria de seus táxons são típicos ou exclusivos de 

ambientes marinhos profundos, antigos ou modernos. 

As assembleias – principalmente aquelas encontradas na seção Sey-03, onde os restos são 

mais abundantes e bem preservados – indicam a presença de antigas comunidades bentônicas 

infaunais tanto na Formação Hobbs Glacier quanto na Formação Weddell Sea. Na Formação 

Hobbs Glacier, as evidências destas comunidades são encontradas nas assembleias Sey-03-07, 

representadas pelos espécimes do foraminífero lagenído Oolina stellula, que ocorrem associados 

aos espécimes contemporâneos do foraminífero planctônico Neogloboquadrina dutertrei e do 

radiolário Larcopyle polyacantha. Já na Formação Weddell Sea, estas evidências correspondem 

aos espécimes do foraminífero rotalíido Globocassidulina subglobosa da assembleia Sey-03-03, 

que ocorrem associados aos raros mas bem preservados espécimes da diatomácea ?Coscinodiscus 

sp., e aos espécimes do lagenído Favulina hexagona da assembleia Sey-03-01, que ocorrem 

associados ao foraminífero planctônico Globigerinita uvula.  

 Além do estado inalterado e das quantidades relativamente grandes destes espécimes, a 

presença de indivíduos de diferentes estágios ontogenéticos (i.e., de diferentes tamanhos e/ou com 
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diferentes números de câmaras) indicam que os restos são ao menos parcialmente representativos 

das comunidades que se desenvolviam na área, uma vez que suas populações obrigatoriamente 

seriam formadas por indivíduos de uma mesma geração, ou de gerações próximas, em diferentes 

estágios ontogenéticos. 

 Nas mesmas assembleias (Sey-03-07, Sey-03-03 e Sey-03-01) também são encontrados 

foraminíferos aglutinados relativamente grandes e de gêneros e espécies típicas ou exclusivas de 

assembleias do tipo flysch, como Ammodiscus spp., Bathysiphon sp, Cyclammina placenta, Nothia 

robusta, Reticulophragmium garcilassoi, Recurvoides sp., Saccammina grzybowski e 

Sculptobaculites barri. Todavia, embora estas formas sejam mais comuns nas assembleias já 

citadas, algumas também são encontradas em assembleias de outros níveis de ambas as unidades 

(i.e., Sey-10-17, Sey-13-69 e Sey-14-07, Formação Hobbs Glacier; Sey-07-01, Formação Weddell 

Sea), como Ammomarginulina cf. auberta, Budashevaella cf. laevigata, Cyclammina cancellata e 

Glomospira charoides. 

 Os táxons citados acima, especialmente aqueles encontrados nas assembleias Sey-03-07 e 

Sey-03-01, sugerem fortemente que as formas aglutinadas ocorriam associadas em assembleias do 

tipo flysch de rochas mais antigas, das quais foram exumadas e reelaboradas nos diamictitos das 

formações Hobbs Glacier e Weddell Sea, uma vez que todos os espécimes apresentam as mesmas 

feições tafonômicas, como preenchimento interno por micrito litificado e cobertura superficial 

pelo mesmo material, além de ocasional fragmentação posterior. Isto também é sugerido para as 

outras assembleias, embora em algumas delas essas formas sejam mais raras e menos diversas. 

 Por fim, alguns destes táxons aglutinados ocorrem associados em depósitos paleocênicos 

do sudoeste do Pacífico, no Mar da Tasmânia e nas proximidades da Nova Zelândia e da Nova 

Guiné. É especial a ocorrência de S. grzybowski, que possui espécimes virtualmente idênticos no 

Argilito Moogli (Paleoceno) da Nova Guiné e na Formação Weddell Sea na Ilha Seymour, os quais 

diferem significativamente de S. grzybowski de outras localidades. A melhor explicação para tal 

similaridade é que os espécimes representam a mesma população ou populações próximas, o que 

é coerente com a paleogeografia do Paleoceno e com a ocorrência de R. garcilassoi, um fóssil-

índice desta época e que também ocorre no sudoeste do Oceano Pacífico. 
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7.2. PALEOAMBIENTES DAS FORMAÇÕES HOBBS GLACIER E WEDDELL SEA 

 

 O contexto deposicional glacio-marinho da Formação Hobbs Glacier já fora estabelecido 

pela presença de estratificações cruzadas assimétricas em diversos níveis, indicando a presença de 

uma corrente fluindo em direção ao nordeste ou leste durante toda a deposição da unidade, e pela 

presença de fósseis bem preservados de animais exclusivamente marinhos, como briozoários e 

braquiópodes. De qualquer forma, esta interpretação é reforçada pelas assembleias aqui relatadas, 

com restos autóctones ou parautóctones de foraminíferos bentônicos, escleritos bem preservados 

de poríferos hexactinelídeos e foraminíferos planctônicos. 

As assembleias de microfósseis com paredes inorgânicas, com espécimes autóctones ou 

parautóctones associados a espécimes reelaborados, também apresentam o mesmo padrão de 

mistura espacial e temporal observado nas assembleias de palinomorfos dos estratos da Formação 

Hobbs Glacier da Ilha James Ross, nas quais palinomorfos cretácicos e paleocênicos ocorrem 

associados a formas miocênicas contemporâneas à deposição da unidade. 

Por outro lado, o contexto deposicional da Formação Weddell Sea, interpretado na 

descrição formal da unidade como plenamente glacial, se revelou glacio-marinho ao menos para 

determinados estratos, tendo em vista a presença de foraminíferos bentônicos autóctones ou 

parautóctones, de foraminíferos planctônicos contemporâneos à deposição, de um fragmento bem 

preservado de colônia ereta de briozoários e, principalmente, de abundantes moldes calcários de 

icnofósseis na assembleia Sey-07-02, os quais indicam a presença de animais vermiformes 

bioturbadores cujos vestígios só puderam ser extraídos da rocha por serem compostos por cristais 

de carbonato de cálcio intricados e relativamente robustos. 

De fato, outros autores já haviam proposto um contexto glacio-marinho para a Formação 

Weddell Sea, mas se basearam apenas na interpretação de que os clastos presentes na unidade 

representavam clastos caídos. Assim, embora uma colônia de briozoários incrustantes tenha sido 

relatada na própria descrição formal da unidade – sem ter sido considerada como um sinal de 

influência marinha –, as assembleias aqui relatadas representam as primeiras evidências 

paleontológicas robustas para a definição de um contexto glacio-marinho para a Formação 

Weddell Sea. 
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7.3. IDADE DAS FORMAÇÕES HOBBS GLACIER E WEDDELL SEA 

 

 Dos táxons encontrados, raros são considerados fósseis-índice, o que impediu um maior 

refinamento da idade conhecida para as formações. Alguns deles, no entanto, corroboraram ou 

impuseram novas idades mínimas para as unidades. 

 A presença de Reticulophragmium garcilassoi, um fóssil-índice para o Paleoceno, na 

Formação Hobbs Glacier indica que os espécimes foram reelaborados de depósitos paleocênicos, 

os quais não podem ser correlacionados àqueles das formações López de Bertodano e Sobral, uma 

vez que R. garcilassoi não ocorre nestes depósitos – da mesma forma como a maioria dos outros 

táxons encontrados. E, de fato, nenhuma outra unidade da Península Antártica pode ser proposta 

como fonte destes restos. Além disso, há espécimes de R. garcilassoi de diferentes estágios 

ontogenéticos, o que atesta que a tafocenose original representava ao menos parcialmente à 

biocenose e que os restos não sofreram muito retrabalhamento após terem sido exumados de um 

depósito indeterminado e reinseridos na Formação Hobbs Glacier. Portanto, é provável que o 

depósito original, a partir do qual foram reelaborados, se encontrava próximo à área de deposição 

da Formação Hobbs Glacier, ou então que clastos destes depósitos, contendo R. garcilassoi, foram 

trazidos de áreas mais distantes, provavelmente pela ação de geleiras. 

 Para a Formação Hobbs Glacier, cuja idade miocênica foi estabelecida pela comparação 

entre a curva isotópica de oxigênio global e os dados obtidos a partir de carapaças de cirripédios, 

com uma idade mínima miocênica indicada pela presença do briozoário Microporella, a presença 

do foraminífero Neogloboquadrina dutertrei e do radiolário Larcopyle polyacantha – cujas 

distribuições cronoestratigráficas abrangem do Mioceno Superior ao Recente e do Mioceno 

Inferior ao Plioceno Inferior, respectivamente – impõe a mesma restrição à idade mínima. 

 Para a Formação Weddell Sea, cuja datação é bem menos precisa, com idade estimada 

entre o Plioceno Inicial e o Pleistoceno, a descoberta de espécimes do foraminífero planctônico 

Globigerinita uvula não permite inferir novas restrições de idade. Entretanto, uma vez que a 

espécie não é encontrada nos depósitos cenozoicos da Península Antártica, mas naqueles 

neogênicos e quaternários da porção sul do Platô Kerguelen – extremo sul do Oceano Índico, 

próximo ao contato com o Oceano Austral –, estudos posteriores podem revelar possíveis 

correlações cronológicas entre os depósitos.  
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ANEXO A. LISTA DE LÂMINAS 

 

 A primeira coluna contém a numeração original das lâminas, que indica a seção e 

nível em que a assembleia de microfósseis foi encontrada, enquanto a segunda apresenta 

a numeração que as lâminas ganharam após sua incorporação na coleção GP/5E 

(Micropaleontologia) do Laboratório de Paleontologia Sistemática do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo. 

NUMERAÇÃO ORIGINAL  NUMERAÇÃO DE TOMBO 

SEY-01-01 4307 

SEY-03-01 4308 

SEY-03-02 4309 

SEY-03-03 4310 

SEY-03-05 4311 

SEY-03-06 4312 

SEY-03-07 4313 

SEY-05-02 4314 

SEY-05-04 4315 

SEY-06-01 4316 

SEY-07-01 4317 

SEY-07-02 4318 

SEY-08-01 4319 

SEY-10-02 4320 

SEY-10-04 4321 

SEY-10-05 4322 

SEY-10-06 4323 

SEY-10-07 4324 

SEY-10-08 4325 

SEY-10-17 4326 

SEY-10-19 4327 

SEY-10-23 4328 

SEY-10-24 4329 

SEY-10-27 4330 

SEY-10-35 4331 

SEY-10-38 4332 

SEY-10-39 4333 

SEY-10-43 4334 

SEY-11-01 4335 

SEY-11-02 4336 

SEY-12-01 4337 

SEY-12-02 4338 

SEY-12-03 4339 

SEY-12-04 4340 

SEY-13-15 4341 

SEY-13-17 4342 

SEY-13-21 4343 

SEY-13-23 4344 

SEY-13-55 4345 



 SEY-13-57 4346 

SEY-13-68 4347 

SEY-13-69 4348 

SEY-13-71 4349 

SEY-14-03 4350 

SEY-14-05 4351 

SEY-14-06 4352 

SEY-14-07 4353 

SEY-14-15 4354 

SEY-14-17 4355 

SEY-15-01 4356 

SEY-15-03 4357 

SEY-15-04 4358 

SEY-15-05 4359 

SEY-15-08 4360 

SEY-15-10 4361 

SEY-15-11 4362 
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