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Resumo 

A presente dissertação aborda o registo sedimentar Quaternário, com cerca de 

300 ka, de uma sondagem realizada no Atlântico Norte (EMEPC, Core CO3, Lat. 

30.2N, Long. 28.6W) com três metros de testemunho. Nela foram determinadas e 

analisadas conjuntamente variações do magnetismo ambiental registadas no sedimento e 

variações em determinados parâmetros micropaleontológicos (nanofósseis calcários)  

Para a determinação das variações do magnetismo ambiental, foram efectuadas 

análises magnéticas, tais como a susceptibilidade magnética de campos baixos, 

magnetização remanescente anhysteretic e isotérmica. Os resultados revelam que as 

variações dos parâmetros magnéticos observados ao longo da coluna sedimentar se 

devem essencialmente à concentração e granulometria magnética de minerais 

magnéticos de baixa coercividade magnética, essencialmente magnetite. 

O estudo micropaleontológico consistiu numa primeira fase na determinação e 

quantificação da associação de nanofósseis calcários seguida de análise estatística 

multivariada (análise factorial). Entre outros aspectos constatou-se que existe uma 

correlação positiva entre C. leptoporus s.l., U. sibogae, O. fragilis e R. clavígera, facto 

que pode estar associado às características específicas destas espécies serem comuns. 

Numa segunda fase realizou-se o estudo morfométrico da espécie Calcidiscus 

leptoporus s.l. através da análise multivariada de morphons (AMM) para determinação 

dos seus morfótipos. Foram identificados 2 morfótipos, o mais pequeno com dimensões 

entre os 4 e os 6µm, e maior, entre os 7 e os 11 µm, ambos ocorrendo em momentos 

distintos, ao longo da série temporal estudada. 

Tendo em conta o modelo de idades disponível verifica-se que durante as 

terminações dos últimos dois grandes eventos climáticos quaternários existe um 

sincronismo entre os dados micropaleontológicos com os dados de magnetismo 

ambiental. Os dados morfométricos de C. leptoporus s.l. sugerem estar relacionados 

com outros factores que não estes factores ambientais. Verifica-se também a 

correspondência quase exacta das fases de magnetismo ambiental identificadas com os 

estados isotópicos marinhos assinalados no modelo de idades. 

 

 

 

Palavras-chave: Nanofósseis calcários, magnetismo ambiental, Análise Multivariada 

de Morphons, C. leptoporus s.l. 
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Abstract 
 

The present work reaches out issues related to sedimentary record from 

Quaternary, with 300ka, from a oceanic core from North Atlantic (EMEPC, Core CO3, 

Lat. 30.2N, Long. 28.6W) with 3 meters long. In this core were determined and 

analyzed environmental magnetism variations recorded in the sediment and variations in 

certain micropaleontological parameters (calcareous nannofossils). 

For the determination of the environmental magnetism variations, were 

performed magnetic analysis such as magnetic susceptibility of low fields, anhysteretic 

and isothermal remnant magnetization. The results reveal that the variation of magnetic 

parameters observed along the core is essentially due to the magnetic concentration and 

granulometry of magnetic minerals of low magnetic coercivity, essentially magnetite. 

The micropaleontological study consisted in a first stage on the determination 

and quatification of calcareous nannofossils assemblage and followed by a multivariate 

statistical analysis (factorial analysis). Among other things, it was found that there is a 

positive correlation between C. leptoporus s.l., U. sibogae, O. fragilis e R. clavígera, 

fact that can be related to the specific characteristics of this species being common. On 

the second stage, was performed the morphometric study of the specie Calcidiscus 

leptoporus s.l. through the morphon multivariate analysis (MMA) for the determination 

of its morphotypes. Were identified 2 morphotypes, the smaller with dimensions 

between 4 and 6µm, and the larger between 7 and 11 µm, both occurring in distinct 

moments, through the studied temporal series. 

Considering the age model available, it is verified that during the terminations of 

the last two Quaternary big climatic events, there is a synchronism between the 

micropaleontological and environmental magnetism data. The morphometric data of C. 

leptoporus s.l. suggested to be related with other factors than the environmental factors. 

It is also verified an almost exact correspondence between the identified environmental 

magnetism phases with me marine isotopic stages highlighted on the age model. 

 

 

 

 

 

Key-words: Calcareous nannofossils, environmental magnetism, Multivariate Morphon 

Analysis, C. leptoporus s.l.. 
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Capítulo I.1 – Introdução 

I.1.1 – Apresentação Geral 

A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito do Mestrado em Ciências do 

Mar, na área de especialização em Paleoceanografia (Magnetismo ambiental e 

Micropaleontologia), realizado no Departamento de Geologia e de Geofísica da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) no ano lectivo de 2012/2013. 

Este estudo teve por base uma sondagem gravítica oceânica do Atlântico Norte 

recolhida no âmbito da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 

a qual forneceu um conjunto de 49 amostras que foram preparadas e analisadas. 

Nesta dissertação é tratado o tema de Micropaleontologia com particular 

enfoque numa espécie de nanofósseis calcários, Calcidiscus leptoporus s.l., através da 

análise morfométrica dos seus placólitos de forma a analisar as variações 

estatisticamente representativas da sua morfologia. Consequentemente, estas variações 

foram comparadas com as variações nos parâmetros magnéticos e a composição da 

restante comunidade de nanofósseis calcários, analisados na mesma sondagem, de 

forma a estabelecer possíveis correlações de causalidade. Os resultados referentes a esta 

comparação serão apresentados no desenvolver desta dissertação. 

 

I.1.2 – Objectivos 

O principal objectivo desta investigação baseou-se numa tentativa de analisar e 

procurar correlacionar variações registadas no conteúdo micropaleontológico em 

nanofósseis calcários com variações magnéticas (magnetismo ambiental) registadas na 

mesma sondagem. Um segundo objectivo consistiu na definição de morfótipos no seio 

da espécie de nanofósseis calcários Calcidiscus leptoporus s.l., e tentar relacionar as 

suas variações com as variações magnéticas encontradas. 

A concretização deste processo sucedeu em diversas etapas, as quais foram: 

1- Selecção da sondagem a analisar; 

2- Sub-amostragem da sondagem com amostras de 8cm
3
 ao longo da mesma; 

3- Análise magnética de todas as amostras; 

4- Selecção das amostras para análise micropaleontológica; 
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5- Preparação laboratorial das amostras para observação em microscopia 

petrográfica; 

6- Quantificação das associações de nanofósseis calcários; 

7- Quantificação e medição de cocólitos da espécie Calcidiscus leptoporus s.l. 

para estudo estatístico; 

8- Definição de morfótipos com recurso à Análise Multivariada de Morphons 

(AMM); 

9- Comparação dos dados morfométricos com os dados obtidos das contagens 

das associações e com os dados de magnetismo. 
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Capítulo I.2 – Os Nanofósseis Calcários 

I.2.1 – Características gerais 

É definido como nanofóssil calcário todo e qualquer resto carbonatado de 

origem biogénica cujas dimensões sejam inferiores a 63µm (Young et al., 1997). 

Estão aqui incluídos os cocólitos e cocosferas de algas haptófitas e nanólitos, os 

quais têm proveniência desconhecida. Também estão aqui incluídos os dinoflagelados 

calcários (calcisferas) e as espículas de ascídeas (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 - Origem dos nanofósseis calcários (Adaptado de Parente, 2006). 

 

 

 

 

Nanoplâncton Calcário Ascídeas 

Cocolitóforos Não Cocolitóforos 

Cocosfera

s 
Calcisfera

s 

Nanólitos s.s. Espículas 

Cocólitos 

Nanosferas 
Esqueletos carbonatados 

completos 

  

Nanólitos s.l. 
Elementos esqueléticos 

isolados 

Nanofósseis 

Calcários 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Ó 

S 

S 

I 

L 

 

A 

C 

T 

U 

A 

L 



Estudo Micropaleontológico e Magnético de uma sondagem do Quaternário do Atlântico Norte 

- 6 - 
Ana Mateus 

Os organismos que produzem cocosfera são denominados cocolitóforos. Os seus 

exosqueletos calcários, após a sedimentação, contribuem em grande percentagem para o 

sedimento dos fundos oceânicos (Hidalgo et al., 2002). Pertencem ao fitoplâncton 

marinho pois contêm cloroplastos com pigmentos de clorofila a e c que lhes permite 

realizar a fotossíntese. Distinguem-se do restante fitoplâncton porque, pelo menos numa 

fase do seu ciclo de vida, apresenta um haptonema, uma estrutura flagelada, com 

funções especiais. Por esse facto pertencem à Divisão Haptophyta (Jordan et al., 2004). 

 

I.2.2 – Cocolitóforos 

 Os cocolitóforos são um conjunto de organismos fitoplanctónicos com 

dimensões entre os 3 e os 25µm (de Vargas et al., 2004). A sua existência é 

condicionada directamente pela luz disponível e pelas propriedades físicas e químicas 

da água, tais como a temperatura, salinidade, turbidez e concentração de nutrientes na 

zona fótica (Marino et al., 2011). 

 Estas algas unicelulares marinhas, são comumente encontradas na camada 

superficial da coluna de água em distribuições irregulares (Yang et al., 2001). 

Actualmente são conhecidas mais de 70 espécies de cocolitóforos que habitam no 

Oceano Atlântico, sendo que destas apenas 16 têm registos fósseis bem preservados 

(principalmente placólitos e cirtólitos) (McIntyre e Bé, 1967). 

Podem ser caracterizadas três comunidades distintas de cocolitóforos, tendo em 

conta critérios morfológicos e ecológicos, sendo essas (Baumann et al., 1999): 

 Comunidades características de ambientes eutróficos – comunidades de 

ambientes de águas equatoriais, altas latitudes e zonas de upwelling, dominadas 

por placólitos. Todas as espécies deste grupo são estrategas-R pois respondem 

ao aumento de nutrientes com um melhoramento das taxas de crescimento ou 

produtividade. São predominantemente cocólitos que formam blooms (ex: E. 

huxleyi, G. oceanica, G. erecsonii, U. sibogae, C. pelagicus s.l.); 

 Comunidades de águas superficiais em latitudes subtropicais – comunidades 

essencialmente umbeliformes denominadas por estrategas-K, que estão 

adaptadas a baixas concentrações de nutrientes, especialmente em giros 

oligotróficos médio-oceânicos. São dominadas por U. irregulares e U. tenuis; 

 Comunidade da zona eufótica profunda (150-200m) em baixas a médias 

latitudes – comunidades dominadas por espécies que vivem abaixo da camada 
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de mistura onde o ambiente é caracterizado pela baixa luminosidade e elevadas 

concentrações de nutrientes. Diversas espécies não têm um padrão de 

distribuição óbvio apesar de ocasionalmente algumas delas dominarem a 

associação. A sua presença é dominada por espécies floriformes, tais como a F. 

profunda. 

Este grande grupo de fitoplâncton unicelular marinho possui a superfície das suas 

células cobertas por minuciosas placas de calcite, os cocólitos, cujo conjunto das 

mesmas forma um complexo exosqueleto ornamentado, a cocosfera (Baumann et al., 

1999). Há cocólitos de tipo heterococólito e de tipo holococólito (a referir 

posteriormente). Os heterococólitos são biomineralizados a partir do interior da célula, 

em vesículas associadas ao Complexo de Golgi (o sistema excretor da célula), sendo 

depois extruídos para o exterior da mesma. Estas placas calcíticas são secretadas a partir 

do interior da célula para o exterior na sua forma e tamanho finais. A sua formação 

depende de vários factores químicos, físicos e ambientais (Jiang, 2007). 

Foi-lhes atribuída muita atenção como intervenientes importantes nas variações 

globais do clima (Yang et al., 2001), pois têm um papel importante nas trocas gasosas 

de CO2 e O2 entre a atmosfera e o oceano (Baumann et al., 1999; Amore et al., 2012), 

contribuindo assim para a bomba do carbono orgânico e a contra-bomba de carbonato 

(Baumann et al., 1999) (Figura 2). 

 Durante o processo de calcificação intracelular, utilizam a energia da luz para a 

conversão do CO2 em moléculas orgânicas (Amore et al., 2012). Estas moléculas 

orgânicas por sua vez vão afundar e o seu transporte vertical vai contribuir para uma 

diminuição do CO2 na superfície do oceano. Este processo é denominado por Bomba de 

Carbono Orgânico. Por outro lado, dá-se a formação de CaCO3 sob a forma de 

cocosferas e cocólitos. Estes, durante a precipitação até aos fundos oceânicos, libertam 

CO2 para a atmosfera, contribuindo pela diminuição da alcalinidade da água do mar. 

Este processo designa-se por Contra-bomba de Carbonato (Figura 2). Também têm 

influência no ciclo do enxofre, pois emitem DMS (dimetil-sulfeto) que vai contribuir 

para a formação de nuvens, aumentando o albedo e provocando um arrefecimento do 

clima (Malin & Steinke, 2004). 

 

 



Estudo Micropaleontológico e Magnético de uma sondagem do Quaternário do Atlântico Norte 

- 8 - 
Ana Mateus 

 

Figura 2 - Importância dos cocolitóforos no ciclo do carbono. 

 

Sendo um dos maiores contribuidores fitoplanctónicos para a formação de 

sedimento oceânico (Hidalgo et al., 2002), verifica-se que a sua acumulação para 

formação dos mesmos é controlada, principalmente, por processos de produção, 

diagénese (dissolução/recristalização; alterações durante a sedimentação) e diluição por 

sedimento (Flores et al., 2012).  

 A abundância de cocolitóforos, actualmente e em registos fósseis, é maior em 

áreas eutróficas do que em áreas oligotróficas. Assim sendo, a elevada acumulação de 

cocólitos nos sedimentos pode revelar uma elevada produtividade de cocólitos nas 

águas superficiais, uma baixa dissolução de cocólitos na água ou na interface água-

sedimento ou em ambos. Pelo contrário, uma baixa concentração de cocólitos nos 

sedimentos pode ser o resultado de uma baixa produtividade e/ou de uma elevada 

dissolução. Esta dissolução, com origem orgânica e terrígena, pode ocultar o sinal dos 

cocolitóforos, sendo que só com estimativas apuradas de taxas de acumulação se pode 

resolver o problema (Flores et al., 2012). 

 Os seus registos sedimentares têm sido amplamente usados para reconstruções 

de temperatura e salinidade (Flores et al., 2012). As variações de espécies que se 

verificam nas comunidades são reflexo de mudanças paleoceanográficas e/ou 

paleoecológicas locais, por exemplo de paleoprodutividade. Alguns dos taxa existentes 
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são usados como indicadores biostratigráficos ou como proxies paleoecológicos de 

parâmetros como a paleotemperatura, (Hidalgo et al., 2004). 

 Na costa portuguesa, verifica-se uma grande abundância de cocolitóforos nos 

sedimentos. São um componente consistente no afloramento costeiro durante o fim do 

verão e início do outono, quando ocorrem condições de pouca turbulência e elevada 

produtividade. A sua distribuição está associada a zonas de afloramento costeiro e a sua 

abundância é maior durante o verão, associada a eventos de fraco afloramento, que 

ocorrem no fim do mesmo. Durante o inverno, encontram-se apenas presentes em 

pequenas áreas ao longo da costa sul e sudoeste portuguesa (Amore et al., 2012). 

 Apesar de se verificar uma elevada produção de cocolitóforos em ambientes 

eutróficos, esta pode ser encoberta pela elevada produção de outros produtores 

primários, tais como as diatomáceas, pelo que o seu desenvolvimento óptimo ocorre em 

ambientes oligotróficos ou mesotróficos (Flores et al., 2012; Boeckel e Baumann., 

2004). 

 A abundancia destes organismos não depende só da disponibilidade de 

nutrientes existentes na coluna de água. Depende também da temperatura superficial, 

luz e turbulência (Hidalgo et al., 2002). 

Uma elevada produção de cocolitóforos foi encontrada no Atlântico Norte 

durante as fases de interglacial (Marino et al., 2011). 
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I.2.3 – Ciclo de Vida – heterococólitos e holococólitos 

Os cocolitóforos são organismos com relativamente pouco conhecimento sobre o 

seu ciclo de vida. Este facto deve-se ao número limitado de espécies que foram 

conseguidas cultivar em ambiente laboratorial para monitorização das mudanças de 

fase, que ocorrem esporádica e imprevisivelmente (Cros et al., 2000). 

O ciclo de vida destes organismos é caracterizado por uma alternância de fases 

haplóides e diplóides, que produzem, respectivamente, holococólitos (HOL) e 

heterococólitos (HET) (Figura 3). É assim denominado por ciclo de vida heteromórfico 

(Frada et al.,2009). 

 

.  

Figura 3 - Ciclo de vida do cocolitóforo. Os círculos à volta das fases diplóide e 

haplóide indicam mitose ou reprodução assexuada. (Modificado de 

http://www.nhm.ac.uk/nature-online/species-of-the-day/biodiversity/climate-

change/emiliania-huxleyi/biology/reproduction/index.html). 

 

 

 

A fase da geração haplóide é produzida por processos de meiose enquanto que a 

fase da geração diplóide é produzida por processos de singamia. No entanto, ambas as 

fases podem se reproduzir mitoticamente, originando populações autónomas (Frada et 

al.,2009). 
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 Os heterococólitos são compostos por unidades cristalinas complexas, com 

várias formas (Frada et al.,2009), com eixos radiais no escudo proximal e um padrão 

concêntrico no escudo distal (Cros et al., 2000). Estes, são produzidos no interior da 

célula e posteriormente extruídos para formar a cocosfera (Piennar, 1994; Bown 

&Young, 1998; Young et al., 1999). 

 Os holococólitos são compostos por unidades calcárias compostas por inúmeros 

e minuciosos cristalitos idênticos e com uma geometria euédrica (Frada et al.,2009). 

Contrariamente aos heterococólitos, estes são produzidos extracelularmente e podem 

originar uma mais rápida desagregação, justificando assim a sua escassez nos registos 

fósseis (Siesser & Winter, 1994). 

 A taxonomia dos cocolitóforos tem sido quase exclusivamente baseada em 

características morfológicas dos cocólitos. Posto isto, entidades morfológicas dentro do 

ciclo de vida dos cocolitóforos têm sido classificados como espécies separadas em 

diferentes famílias. Cerca de menos de 30% de morfótipos HOL estão associados aos 

seus HET (Frada et al.,2009). 

 

 

I.2.4 – Características Ecológicas Gerais 

 A biogeografia e a diversidade dos cocolitóforos varia ao longo do tempo com as 

características das águas superficiais, que por sua vez estão directamente relacionadas 

com a latitude, dinâmica frontal oceânica e variabilidade climática (Marino et al., 2011). 

Os principais factores que influenciam a distribuição destas comunidades são a 

luminosidade, temperatura, salinidade, disponibilidade de nutrientes (Flores et al., 2012; 

Amore et al., 2012), inputs terrestres e turbidez da água. Com efeito, todos estes 

factores estão associados a alterações paleoceanográficas e paleoclimáticas (Amore et 

al., 2012) 

 Estes padrões de distribuição encontram-se geralmente reflectidos nos 

sedimentos do fundo através de processos de sedimentação dos cocolitóforos. Ao longo 

deste processo diagenético existem transformação dos mesmos, nomeadamente 

destruição mecânica, dissolução e/ou recristalização, das formas mais frágeis. Estes 

processos podem tanto ocorrer no sedimento como a longo da sedimentação (Baumann 

et al., 1999). Episódios de dissolução elevada podem estar relacionados com o fim dos 

interglaciares (Flores et al., 2012). 
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Sendo considerados um dos maiores produtores primários a nível global, 

contribuem com cerca de 15 % para a biomassa oceânica fitoplanctónica e cerca de 60% 

da massa de calcite pelágica oceânica depositada nos fundos oceânicos é fornecida por 

estes organismos (Yang et al., 2001). Podem contribuir também para ao aumento do 

albedo, visto que durante os seus blooms podem reflectir a luz visível (Yang et al., 

2001). 

 

I.2.5 – Importância 

 Tem-se verificado um estudo profundo das comunidades de nanofósseis 

calcários tendo em conta a sua utilidade para modelos de reconstrução paleoclimática e 

paleoceanográficas. Contudo, nem sempre é possível fazer-se uma distinção entre os 

efeitos da evolução e os factores ambientais/ecológicos. Isto verifica-se principalmente 

quando as associações variam sazonalmente e temporalmente (Marino et al., 2011). 

 Tem-lhes sido atribuída muita atenção pois são intervenientes importantes na 

transferência climática de carbono, desde as águas superficiais até ao oceano profundo, 

desempenhando assim um papel importante no clima e no ciclo do carbono (Yang et al., 

2001; Baumann e Boeckel, 2004). 

A reconstrução, preservação e a produtividade dos cocólitos pode ser usada para 

avaliar mudanças na preservação biogénica do carbono e a relação com variações na 

exportação do carbono, produção biogénica e circulação oceânica e biogeoquímica 

(Amore et al., 2012). 

Constituem o componente mais importante dos sedimentos do fundo oceânico e 

fornecem uma chave sobre a flora e sinais biomarcadores para a interpretação nas 

mudanças globais de registos geológicos (Baumann et al., 1999). 

São também importantes constituintes para a produção primária oceânica. 

(Baumann et al., 1999). 

 

I.2.6 – Diversidade taxonómica 

Na tabela abaixo apresentada (Tabela 1) seguem-se as espécies que foram 

contabilizadas para a determinação das associações presentes nas amostras analisadas. 

As fotografias das respectivas espécies foram adaptadas de Nannotax3 – 

www.nannotax3.com. 
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Tabela 1– Características gerais das espécies contabilizadas nas associações presentes 

nas amostras. 

 Nome da espécie Caracteristicas Gerais 

 

Gephyrocapsa 

ericsonii 

 Espécie mais pequena das Gephyrocapsa. 

Os seus cocólitos apresentam uma área 

central ampla, com uma ponte fina que 

atravessa esta área num ângulo baixo a 

intermédio. Os cocólitos podem variar de 

1,4 a 2,3 µm de comprimento enquanto 

que as cocosferas podem variar entre 3 a 5 

µm de comprimento (Nannotax3). 

 Bom indicador de períodos de prevalência 

da corrente de Portugal. Preferência por 

condições de alta produtividade (upwelling 

sazonal). Bom proxy de produtividade 

costeira elevada gerada pelo upwelling e 

disponibilidade elevada de nutrientes 

(Amore et al., 2012). 

 

Emiliania huxleyi 

 Cocosferas formadas por múltiplas 

camadas de cocólitos, cujos possuem uma 

estrutura aberta, ou seja, sem ponte. Esta 

característica faz com que seja vulnerável 

ao overgrowth e ao etching. Os cocólitos 

têm slits entre os elementos dos escudos 

distais. É dominante em ambientes 

neríticos e com a capacidade de formar 

blooms (Nannotax3). 

 É o cocolitóforo mais abundante e tem 

conseguido dominar as comunidades de 

cocolitóforos durante 73000 anos. É uma 

espécie cosmopolita e capacitada de viver 

numa ampla gama de temperaturas 

superficiais e salinidade. Encontra-se em 

toda a zona fótica e com grande 



Estudo Micropaleontológico e Magnético de uma sondagem do Quaternário do Atlântico Norte 

- 14 - 
Ana Mateus 

abundâncias em águas subpolares ricas em 

nutrientes, bem como em fronteiras de 

giros subtropicais e upwelling costeiro e 

equatorial (Hidalgo et al., 2002). 

 Tem uma grande necessidade de nitratos, 

sendo considerada uma espécie 

oportunista, dado a sua preferência por 

zonas de ocorrência de upwelling costeiro 

(Yang et al., 2001). 

 É o cocolitóforo mais ubíquo dado a sua 

capacidade de adaptação térmica e salina 

(Baumann e Boeckel, 2004). 

 A secreção de cocólitos é diferenciada, 

tendo em conta a temperatura da água, 

fazendo que a sua distribuição seja 

controlada por condições hidrográficas 

(Jiang, 2007). 

 

Florisphaera 

profunda 

 Considerado um taxon subtropical (Amore 

et al., 2012). 

 Associada à estratificação profunda e à 

posição mais profunda da nutri-termoclina. 

Adaptada a zonas fóticas profundas e 

ocorre abaixo de águas superficiais 

oligotróficas (Amore et al., 2012). 

 Também é adaptada à zona fótica superior 

e a ambientes tropicais e subtropicais 

(Flores et al., 2000). 

 Utilizado como indicador da profundidade 

da nutriclina (Hidalgo et al., 2004). 
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Gephyrocapsa 

oceanica 

 Espécie oportunista com grande 

necessidade de nitratos, preferindo zonas 

de upwelling costeiro e de grande 

concentração de nutrientes (Yang et al., 

2001). É considerado um bom indicador 

de produtividade sazonal provocada pelo 

upwelling (Amore et al., 2012). 

 Adaptada a zonas costeiras e com baixa 

salinidade (Amore et al., 2012; Guerreiro, 

2013). 

 A sua grande afinidade com as elevadas 

concentrações de nutrientes faz com que 

seja considerada uma espécie oportunista, 

respondendo rapidamente a estas 

condições com um aumento do tamanho 

da sua população (Baumann e Boeckel, 

2004). 

 Preferência por águas quentes e mares 

marginais, bem como de ambientes 

neríticos e com alta fertilidade (Flores et 

al., 2000). 

 

Gephyrocapsa 

muellerae 

 Tem uma grande afinidade com águas 

frias, ricas em nutrientes (Boeckel e 

Baumann, 2004; Bendif et al, 2015). 

 É uma espécie fria do Atlântico (Flores et 

al., 2000). 

 Ocorre em abundâncias altas (taxon 

dominante) em sedimentos subjacentes a 

águas superficiais frias (Geisen et al., 

2004). 

 A sua abundância exibe uma relação 

inversa com a temperatura (Geisen et al., 

2004). 
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Gephyrocapsa 

caribbeanica 

 Esta espécie não mostra qualquer relação 

com fases glaciares e interglaciares 

(Marino et al., 2011), mas tem uma 

preferência por águas quentes. É uma boa 

representante da prevalência Corrente 

Ibérica Polar (Amore et al., 2012). 

 Segundo Flores et al. (2000), a G. 

caribbeanica é uma espécie considerada 

de água fria. 

 

Umbilicosphaera 

sibogae 

 Taxon sub-tropical (Marino et al., 2011), 

muito sensível a temperaturas superficiais 

elevadas e à salinidade, revelando assim a 

sua preferência por águas quentes, 

estratificadas, oligotróficas e de zonas 

fóticas elevadas a médias (Amore et al., 

2012; Baumann e Boeckel, 2004; Hidalgo 

et al., 2004). 

 A sua preferência por águas quentes torna 

esta espécie um bom proxy da prevalência 

da Corrente Ibérica Polar, sendo que as 

suas maiores abundancias verificam-se 

durante as fases interglaciares (Amore et 

al., 2012). 

 

Oolithotus fragilis 

 Taxon subtropical (Marino et al., 2011). 

 Espécie comum de águas com baixa 

luminosidade (Okada e Wells, 1997). 

 A sua cocosfera é esférica a subesférica 

com 22-30 m ao longo dos eixos, 

constituída por aproximadamente 50 a 

>100 placolitos. 

 Encontra-se distribuída pelo oceano 

Atlântico e pacífico e pelo Mar 

Mediterrâneo. 
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Umbellosphaera 

irregularis/ tenuis 

 U. irregularis/tenuis são espécies da zona 

fótica superior de águas oligotróficas 

(Yang et al., 2001). 

 Foram descritas como características de 

massas de águas quentes, tropicais a 

subtropicais oligotróficas e de zonas 

fóticas elevadas a médias (Hidalgo et al., 

2004). 

 

Calcidiscus 

leptoporus s.l. 

 Espécie cosmopolita e característica de 

massas de águas tropicais a subtropicais, 

embora possa se desenvolver em águas 

mais turbulentas e com temperaturas 

baixas (Renaud et al., 2002; Silva et al., 

2009). A sua capacidade de suportar 

temperaturas mais baixas resulta num 

máximo de produtividade junto a zonas 

costeiras durante o Outono até ao início da 

Primavera, mostrando também picos 

máximos durante o Inverno (Silva et al., 

2009).  

 Desenvolve-se preferencialmente em 

ambientes ricos em nutrientes, 

nomeadamente nitritos, nitratos e fosfatos 

e durante períodos de baixa turbulência 

(Silva et al., 2009). Porém, também pode 

prosperar em ambientes com uma 

concentração intermédia e até mesmo 

baixa de ambientes. Esta ambiguidade 

pode estar relacionada com a diversidade 

morfológica que esta espécie apresenta 

(Renaud e Klaas, 2001; Baumann e 

Boeckel, 2004). Contudo, as variações nas 

abundâncias de C. leptoporus s.l. podem 

5µm 
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estar também relacionadas com o sucesso 

das fases sexuais de ano para ano (Renaud 

e Klaas, 2001). 

 É um proxy de zonas de convergência de 

águas superficiais offshore ao longo do 

Inverno e da Primavera e de períodos de 

não produtividade ao largo da costa 

portuguesa (Silva et al, 2009). É também 

um bom proxy para reconstituições 

paleoceanográficas (Renaud e Klaas, 

2001). 

 

Coccolithus 

pelagicus s.l. 

/ 

Coccolithus 

pelagicus azorinus 

 Taxon com preferência por massas de 

águas frias e ricas em nutrientes, 

características de zonas com condições 

dinâmicas e com efeito do upwelling 

(Marino et al., 2011). 

 Tem três morfótipos distintos, segundo 

Narciso et al. (2006). 

 É um bom indicador da prevalência da 

corrente de Portugal (Amore et al., 2012). 

 Considerado um bom proxy para a elevada 

produtividade durante o upwelling sazonal 

que ocorre junto à costa, devido ao seu 

bloom associado à disponibilidade de 

nutrientes (Amore et al., 2012). 

 A sua grande afinidade com as elevadas 

concentrações de nutrientes pode estar 

relacionada com as condições do meio 

envolvente (Baumann e Boeckel, 2004). 

 Segundo Flores et al. (2000), é 

considerando uma espécie de águas 

tropicais. 
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Helicosphaera 

carteri 

 Cocolitóforo formado por inúmeros 

cocólitos calcificados que pode ter tido 

influência nos conteúdos carbonatados 

durante o período de não diluição de IRD 

e posicionamento da frente de África a 

norte (Marino et al., 2011). 

 Distingue-se dos outros cocólitos devido 

ao seu tamanho (superior) e à forma 

elipsoidal com a existência de uma franja 

(Geisen et al., 2004). 

 Na área central deste cocólitos existe uma 

barra que se encontra separada por duas 

aberturas alinhadas. 

 A sua primeira ocorrência foi durante o 

Oligocénico Superior (Geisen et al., 2004, 

2004). 

 

Helicosphaera 

wallichii 

 Cocolitóforo formado por inúmeros 

cocólitos calcificados que pode ter tido 

influência nos conteúdos carbonatados 

durante o período de não diluição de IRD 

e posicionamento da frente de África a 

norte (Marino et al., 2011). 

 Distingue-se dos outros cocólitos devido 

ao seu tamanho (superior) e à forma 

elipsoidal com a existência de uma franja 

(Geisen et al., 2004).  

 A área central deste cocólitos encontra-se 

separada por uma barra dividindo-a em 

dois espaços oblíquos e inclinados para a 

direita. 
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Pontosphaera spp. 

 Cocólitos em forma de disco com um 

rebordo espesso e poros flagelares na sua 

área central (Jordan e Kleijne, 1994)  

 O rebordo exterior é composto por 

imbricações orientadas anti-horário 

enquanto no seu rebordo interior estão 

orientadas no sentido horário (Persico e 

Villa, 2013) 

 

Coronosphaera 

binodata 

 Células maioritariamente esféricas, com 

dois nodos no centro das mesmas, que são 

visíveis no microscópio (Heimdal, 1997). 

 Preferência por águas superficiais 

oligotróficas e quentes. São considerados 

estrategas-k. Desenvolvimento 

preferencial em ambientes ricos em 

nutrientes (Bonomo et al., 2013). 

 A sua distribuição abrange o Oceano 

Pacífico e Atlântico e o Mar Mediterrâneo 

(Heimdal, 1997). 

 

Coronosphaera 

mediterranea 

 

 

 Cocosfera esférica formada por células 

elípticas, em que a parte central das 

mesmas é mais profunda e formada por 

elementos irregulares (Nannotax3). 

 Preferência por águas superficiais 

oligotróficas e quentes. São considerados 

estrategas-k. Desenvolvimento 

preferencial em ambientes ricos em 

nutrientes (Bonomo et al., 2013). 
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Syracosphaera 

pulchra 

 Esta espécie ocorre nos oceanos globais 

sendo comum nos sedimentos. A sua 

primeira ocorrência data do Pliocénico 

(Geisen et al., 2004). 

 Os seus cocólitos são esféricos/elipsoidais 

com uma área central formada por finas 

barras radiais que se prolongam desde o 

centro do mesmo (Geisen et al., 2004). 

 Taxon associado a períodos interglaciares 

(Marino et al., 2011) e da prevalência da 

corrente Ibérica Polar (Amore et al., 

2012). 

 Para além de ser um proxy de águas 

quentes, está também associado à 

ocorrência de elevadas produtividades. É 

uma espécie característica do outono, 

resistente a turbulências moderadas 

(Amore et al., 2012). 

 Espécie característica de águas tropicais 

ou subtropicais (Flores et al., 2000). 

 

Calciosoneniaceae 

 Cocolitóforo com género muito variável. 

Os seus cocólitos apresentam uma forma 

rombóide com o centro preenchido por 

barras transversais ao RIM exterior, que é 

estreito mas elevado o que torna a sua 

cocosfera alongada. Foram descritos pelos 

paleontologistas como Scapholithus 

fossilis (Malinverno, 2004). 

 Aparecem em pouca abundância no registo 

sedimentar o que os torna (Malinverno, 

2004). 

 Espécie característica de águas quentes, 

subtropicais e tropicais. 
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Rhabdosphaera 

clavigera 

 O cocólito é formado por um único escudo 

e que no centro pode ter uma estrutura em 

forma de bastão (Siesser e Winter, 1994), 

que pode ser bastante alongado 

(Houghton, 1991). 

 Considerado um taxon subtropical 

(Marino et al., 2011), preferindo assim 

águas mais quentes (Amore et al., 2012). 

 Maiores abundâncias durante períodos 

interglaciares (Amore et al., 2012). 

 Bioindicador de períodos de influência da 

corrente ibérica polar (Amore et al., 2012). 

 Considerado uma espécie muito sensível a 

temperaturas superficiais elevadas e à 

salinidade, revelando assim a preferência 

por águas quentes e mais estratificadas 

(Amore et al., 2012). 

 

 

I.2.6.1 – Calcidiscus leptoporus s.l. – Outras características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Calcidiscus leptoporus s.l.. A figura A corresponde à visualização em 

microscopia com nicóis cruzados, em que é possível ver o escudo distal e o escudo 

proximal. A figura B corresponde à visualização com luz normal. 

A B 
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 Tal como definido nos objectivos desta dissertação acima citados, uma das 

tarefas a executar residia na definição de morfótipos de uma espécie de nanofósseis 

calcários, C. leptoporus s.l. (Figura 4). 

Esta espécie apresenta uma grande variabilidade morfológica. Este facto está 

relacionado com os diferentes modos em que a espécie é estudada. Por um lado, os 

morfótipos podem-se definir tendo em conta a forma das suturas e da área central da 

célula, e por outro podem-se definir também através da medição dos cocólitos (Renaud 

et al, 2002). Apesar disto, está definida cientificamente a existência de 3 morfótipos – 

um grande, um intermédio e um pequeno – associados a uma variação de tamanhos e à 

adaptação a diferentes ambientes (Renaud e Klaas, 2001; Renaud et al, 2002; Gussone 

et al, 2007). 

 A cocosfera de C. leptoporus s.l. é monomórfica e esférica com placólitos 

distintos. Nestes, é possível fazer a distinção entre o escudo distal e o escudo proximal e 

é esta distinção e diferença de tamanho entre os discos que permite que os placólitos se 

interliguem formando assim cocosferas robustas. As cocosferas podem variar entre os 

10 e 16 µm e os placólitos com diâmetros entre 5 a 8 µm (Silva et al, 2009).   

 Apesar de não ser uma espécie dominante nas associações nanoplanctónicas e de 

nem atingir grandes concentrações nas águas superficiais comparativamente com outros 

cocolitóforos, é uma presença constante nas mesmas. Este facto deve-se essencialmente 

à robustez e resistência dos seus cocólitos face aos processos de dissolução (Renaud et 

al., 2002; Silva et al., 2009). 

   Segundo Marino et al. (2011), a relação positiva que este cocolitóforo 

apresenta com períodos interglaciares e o facto de possuir inúmeros cocólitos 

calcificados pode ser uma justificação para a fonte de carbonatos durante o período de 

não diluição de IRD e posicionamento a norte da frente de África. 

 

I.2.7 – Morfometria de Cocólitos 

 A morfometria (medida da forma e do tamanho de um objecto), é a principal 

ferramenta de diagnóstico da taxonomia, especialmente quando se tratam de taxas 

extintos que apenas se observam em registos fósseis (Henderiks & Törner, 2006). Este 

método de definição taxonómica tem sido usado para estudos ecológicos, 

biostratigráficos, paleoecológicos (Henderiks & Törner, 2006; Narciso et al., 2006) e 

evolutivos de vários grupos de nanoplâncton calcário, bem como fluxos sedimentares 
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(Henderiks & Törner, 2006). Este método também permite a quantificação da calcite 

num placólito individual, o que consequentemente permite uma mais precisa estimativa 

dos fluxos de carbono derivados dos cocólitos e taxas de sedimentação em oceano 

aberto (Henderiks & Törner, 2006). 

A morfometria é baseada no facto de que os heterococólitos, produzidos 

intracelularmente, são formados completamente antes de serem expelidos da cocosfera, 

uma vez que as suas dimensões podem ser consideradas uma propriedade intrínseca 

duma espécie em particular ou ecofenótipo (Narciso et al., 2006) 
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Capítulo I.3 – Magnetismo Ambiental 

I.3.1 – Minerais magnéticos e sedimentos marinhos 

 O desenvolvimento tecnológico e científico do magnetismo ambiental tornou-o 

numa das ferramentas mais úteis para estudos ambientais. Tal deve-se essencialmente 

ao facto do ferro ser um dos elementos mais comuns da crusta terrestre. Há vários 

parâmetros magnéticos que determinados de uma forma não destrutiva permitem, de 

uma forma precisa e rápida, determinar o tipo de mineral ferromagnético, avaliar a sua 

concentração e granulometria magnética. A variação destes parâmetros magnéticos ao 

longo de uma coluna sedimentar (solos ou sedimentos marinhos e/ou terrestres), são 

interpretados como indicadores da variabilidade climática. 

 Alguns dos principais minerais ferromagnéticos (s.l.) são os óxidos de ferro, 

magnetite, hematite e maghemite. 

A magnetite (Fe3O4) (Figura 5) é o mineral com propriedades magnéticas mais 

importante na crusta terrestre. Pode ser encontrada em rochas sedimentares, ígneas e 

metamórficas e é também comum encontrar-se em depósitos sedimentares não-

consolidados. É um mineral denso e de aspecto brilhante, com cor preta e opaco. 

Estruturalmente é considerada cúbica, possuindo nos vértices de cada face um ião de O
2-

. Esta estrutura faz com que possua dois tipos de espaços intersticiais (tetraédricos e 

octaédricos), levando a que este mineral tenha dois momentos magnéticos antiparalelos 

diferentes, tornando-a assim num mineral ferrimagnético (Evans e Heller, 2003). 

É o mineral mais magnético que ocorre na natureza, com uma magnetização 

espontânea de 480 kAm
-1

, e que por isso tem vindo a ser estudado ao longo da história 

(Evans e Heller, 2003). 

É também comum encontrar uma grande variação deste mineral, pois os iões de 

ferro podem ser substituídos por titânio, constituindo assim a titanomagnetite (Fe2TiO4). 

A magnetite e a titanomagnetite são inicialmente formadas numa variedade de rochas 

ígneas (Evans e Heller, 2003). 
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Figura 5 - Estrutura cristalina da Magnetite (Fe3O4). Os círculos representam os iões de 

O2- e os círculos com A e B representam os iões de Fe3+ na forma tetraédrica e 

octaédrica respectivamente Adaptado de Evans e Heller, 2003. 

 

A hematite (α-Fe2O2) (Figura 6) também é um mineral que ocorre 

frequentemente na natureza, principalmente em solos e sedimentos de significância 

ambiental. É responsável pela magnetização dos arenitos vermelhos e dos xistos. A sua 

estrutura cristalina é hexagonal na qual alterna planos contendo iões de ferro trivalentes 

magnetizados em direcções opostas. Estra característica faz com que a hematite seja um 

mineral anti-ferrimagnético, com uma fraca magnetização espontânea, da ordem de 2,5 

kAm
-1

 (Evans e Heller, 2003). 

Tal como na magnetite, os iões de ferro neste mineral podem ser substituídos por 

iões de titânio, constituindo assim as titanohematites. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Estrutura cristalina da hematite (α-Fe2O2). As setas apresentadas nos círculos 

representam o antiparalelismo dos planos ferromagnéticos e ferrimagnéticos Adpatado 

de Evans e Heller, 2003. 
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 Por fim, a maghemite (γ-Fe2O3) é também um dos minerais importantes para 

estudos magnéticos pois encontra-se amplamente nos solos. A sua fórmula química é 

semelhante à da hematite mas as suas formas cristalinas são diferentes bem como as 

suas propriedades magnéticas. Daí usar-se o prefixo α (hematite) ou γ (maghemite) 

(Evans e Heller, 2003). 

 A maghemite é a forma oxidada da magnetite, possuindo uma estrutura cristalina 

cubica. A oxidação ocorre em dois terços dos iões de ferro, em que Fe
2+

 passa a Fe
3+

, e 

os restantes iões são removidos na sua totalidade, deixando assim espaços vazios. Isto 

resulta numa diminuição da magnetização espontânea para cerca de 380kAm
-1 

(Evans e 

Heller, 2003). 

 Bem como nos dois minerais acima referidos, também a maghemite possui a 

capacidade de se transformar em titanomaghemite através da troca dos seus iões de 

ferro por iões de titânio. 

 Nos sedimentos marinhos, estes minerais magnéticos podem ter origem 

terrígena, química e biogénica. Os materiais provenientes de fontes terrígenas consistem 

em clastos erodidos dos continentes pela água, gelo e vento. Consequentemente, maior 

parte destes minerais são introduzidos no oceano pelos rios e distribuídos pela 

circulação oceânica global.  

 Estes minerais também podem ser criados e transformados no domínio oceânico 

durante a alteração diagenética dos minerais portadores de ferro e durante a autigénese. 

 Também se verifica a produção de magnetite por parte de bactérias aerofílicas 

em zonas óxicas e sub-óxicas. 

 Verifica-se que cerca de 50% dos sedimentos marinhos são constituídos por 

carbonato, cujo incorpora grande parte do carbono da Terra. Estes sedimentos têm sido 

alvo frequente de estudos paleomagnéticos devido à sua fidelidade de registos relativos 

aos campos magnéticos passados (Roberts et al., 2013). 

 

I.3.2 – Diamagnetismo, Paramagnetismo e Ferromagnetismo 

 O diamagnetismo é uma propriedade comum a todos os materiais que provém da 

interacção entre um campo magnético exterior aplicado e o movimento de electrões que 

orbitam em torno do núcleo. Como resposta, surge com que seja induzido um momento 

magnético de fraca intensidade com sentido oposto ao do campo aplicado. Este não 
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depende da temperatura, contrariamente ao paramagnetismo e ferromagnetismo (Evans 

e Heller, 2003). 

 O paramagnetismo (Figura 7A), tal como o diamagnetismo, só produz 

magnetização quando induzida pela aplicação de um campo magnético externo. Esta 

magnetização induzida é mais intensa que a diamagnética e tem o mesmo sentido que o 

campo aplicado. Esta magnetização resulta da rotação dos electrões em torno do núcleo 

e da rotação em torno do seu próprio eixo (spinning). 

 A magnetização que resulta do ferromagnetismo é distinta das anteriores. Os 

materiais ferromagnéticos possuem magnetização sem que seja necessário a aplicação 

de qualquer campo externo, ou seja, possuem uma magnetização remanescente (Figura 

7B). Quando sujeito a um campo magnético externo a magnetização induzida alinha-se 

com o campo externo e atinge intensidades muito superiores as que são observadas para 

os materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Esta propriedade está associada a 

elementos como o ferro, níquel e cobalto, mas também pode estar presente em minerais 

naturais, tais como, a óxidos, sulfuretos e hidróxidos de ferro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.3 – Métodos de análise de magnetismo ambiental 

 Os minerais magnéticos funcionam como arquivos naturais que quando 

analisados experimentalmente possibilita o acesso a informações relacionadas sobre os 

processos geológicos porque passaram ou que lhes deram origem. As ferramentas 

magnéticas mais importantes que têm sido desenvolvidas são abaixo apresentadas. 

 

                 A                                            B 

Figura 7 - Exemplos esquemáticos da orientação dos átomos em minerais A) 

paramagnéticos e B) ferromagnéticos. 
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I.3.3.1 – Susceptibilidade magnética 

 A susceptibilidade magnética pode ser interpretada como a capacidade que um 

mineral tem de se magnetizar. É o parâmetro que identifica o tipo de mineral que a 

amostra contém e a quantidade de minerais portadores de ferro presentes. É um tipo de 

análise que pode ser aplicada a todos os materiais e é não-destrutiva, podendo ser 

aplicada tanto no terreno como em laboratório. 

 É definida como o rácio [1] entre a magnetização induzida (M) e o campo 

aplicado (H), ou seja, 

                                                                 𝑘 =
𝑀

𝐻
                                                           [1] 

  

Visto que tanto a magnetização induzida como o campo possuem as mesmas 

unidades SI (Am
-1

), o rácio fica adimensional. Neste estudo, utilizou-se a 

susceptibilidade da massa [2], que é obtida através da susceptibilidade magnética 

dividida pela densidade da amostra, ou seja, 

                                                                  𝜒 =
𝑘

𝜌
                                           [2] 

 Neste caso, vai apresentar unidades de m
3
kg

-1
. 

 

 Nos resultados deste trabalho é referida também a susceptibilidade magnética de 

campo fraco (χlf), que resulta da medição deste parâmetro quando lhe é aplicado um 

campo magnético fraco, usualmente inferior a 1 mT. 

 

I.3.3.2 – Magnetização Remanescente Isotérmica  

 A magnetização remanescente isotérmica (IRM) é obtida quando uma amostra é 

sujeita a um campo magnético instantâneo a uma temperatura constante. Este fenómeno 

pode ocorrer na natureza com pouca frequência, sendo a forma laboratorial a mais 

comum. A aquisição gradual da IRM permite inferir qual o ou os principais portadores 

magnéticos. 

 



Estudo Micropaleontológico e Magnético de uma sondagem do Quaternário do Atlântico Norte 

- 30 - 
Ana Mateus 

I.3.3.3 – Magnetização Remanescente Anhysteretic 

 A magnetização remanescente anhysteretic obtém-se experimentalmente quando 

a amostra é magnetizada num campo de intensidade fraca e constante ao qual se 

sobrepõe outro que varia no tempo. É uma propriedade sensível à concentração e 

granulometria do principal portador magnético. 

  

I.3.3.4 – Rácio-S  

 A principal função deste rácio [3] é fornecer a quantidade de remanescência de 

alta coercividade e de baixa coercividade, ou seja, fornecer uma estimativa relativa de 

hematite (alta) versus magnetite (baixa).  

 É definido por, 

                                                               𝑆 =
𝐼𝑅𝑀−0,3𝑇

𝐼𝑅𝑀1𝑇
                                                [3] 

Em que IRM-0,3T é o valor de magnetização remanescente isotérmica obtida 

num campo de 0,3T de sentido inverso e IRM 1T é o valor de magnetização 

remanescente isotérmica obtida num campo forte de 1T. 

I.3.3.5 – χARM/χlf e ARM/IRM 

Estes rácios são utilizados como indicadores da granulometria dos principais 

portadores ferromagnéticos de uma amostra. Quanto maior for o valor mais elevado 

destes rácios, menor é a dimensão dos portadores magnéticos. 

 

I.3.3.6 – Susceptibilidade dependente da frequência 

 Este parâmetro [4] determina a dependência da susceptibilidade magnética da 

frequência. É utilizado para a identificação de partículas superparamagnéticas (SP), as 

quais reagem de forma mais intensa a campos aplicados de mais baixa frequência. 

É definido por, 

                                                         𝜒𝐹𝐷 =
𝜒𝐿𝐹−𝜒𝐻𝐹

𝜒𝐿𝐹
× 100                                            [4] 

Em que χLF representa a susceptibilidade magnética de campo fraco e χHF representa a 

susceptibilidade magnética de campo forte. 
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Capitulo I.4 – Estados Isotópicos Marinhos - Rácio δ
18

O nos 

últimos 300 Ma 

Ao longo do passar do tempo, os sedimentos marinhos têm vindo a acumular-se 

nos fundos oceânicos de forma ordenada. A sua origem tanto pode ser terrígena, 

resultante de processos erosivos, como biogénica, resultando da acumulação de 

esqueletos de microorganismos que viveram na coluna de água e que acabaram por 

sedimentar.  

Os sedimentos de origem terrígena são transportados principalmente por 

correntes turbidíticas, correntes de fundo vento e por gelo. As flutuações do nível médio 

do mar também são responsáveis pelo contributo de sedimentos terrígenos depositados 

nos fundos marinhos, principalmente aquando os níveis baixam (Lowe & Walker, 

1984). 

Nos fundos marinhos pode ser detectada uma correlação entre os inputs 

terrestres e episódios de períodos glaciares, o que faz com que sejam encontrados IRDs 

(ice-rafted debris). Este mecanismo é um dos mais importantes e o que mais contribui 

para a existência de sedimentos terrígenos nos fundos marinhos. Estas alternâncias de 

sedimentações glaciares com não glaciares são denominadas por camadas de Heinrich 

(Lowe & Walker, 1984). 

O que se verifica a nível de granulometria dos sedimentos nos fundos marinhos é 

que são essencialmente de grão fino e dominados por fontes biogénicas. Esta 

contribuição é maioritariamente de esqueletos siliciosos e silicatados de 

microorganismos que viveram na coluna de água, ou seja, são oozes marinhas. Estas 

oozes podem ser características de períodos interglaciares ou quentes e fornecem 

informação sobre a circulação marinha, temperatura da água e da atmosfera. 

Os esqueletos destes microorganismos têm a capacidade de armazenar vários 

tipos de informação através dos diversos elementos químicos que incorporam durante a 

sua formação e evolução. Para estudos quaternários, um dos elementos mais 

importantes é o oxigénio. Este, pode existir em três formas isotópicas:
16

O, 
17

O e 
18

O 

mas apenas o rácio entre o 
16

O e o 
18

O é importante para estudos isotópicos de depósitos 

sedimentares marinhos. Os rácios de oxigénio não são medidos em valores absolutos 

mas sim em desvios relativos (δ
18

O por mil) de valores padrões laboratoriais (Lowe & 

Walker, 1984). 
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Este rácio é definido por: 

𝛿 𝑂18 = 1000 ×

𝑂18

𝑂16  𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
⁄ −

𝑂18

𝑂16  𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
⁄

𝑂18

𝑂16  𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
⁄

 

 

Valores deste rácio, por exemplo, de -10‰ indicam um défice 10‰ de 
18

O 

relativamente ao valor padrão (Lowe & Walker, 1984). 

Nos últimos 300 Ma, foram identificadas 3 terminações de grandes períodos e 8 

estados isotópicos marinhos, alternando entre períodos quentes e períodos frios (Figura 

8). 

Terminação I

Terminação II

Terminação III

MIS 2

MIS 4

MIS 6

MIS 8

300

200

100

0

Id
ad

e 
(k

a)

2.83.23.6 4 4.44.85.2

O  

Figura 8 – Variação do δ
18

O registado nos últimos 300 ka. Os dados foram obtidos por 

Lisiecki & Raymo (2005), através da análise de foraminíferos bentónicos. 
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Capítulo I.5 – Enquadramento da Amostragem 
 

Durante o ano de 2007, a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma 

Continental (EMEPC) realizou uma campanha oceanográfica à plataforma dos Açores, 

no Atlântico Norte. Aqui, foram recolhidas várias sondagens sedimentares e o 

comprimento das mesmas variou entre os 2 e 3 metros. Neste estudo, apenas a 

sondagem C03 foi analisada, com um comprimento de 3 metros, recolhida perto do 

monte submarino Great Meteor (Figura 9) (Lat. 30,2N, Long. 28,6W), a cerca de 2800 

m de profundidade. O sedimento contido nesta sondagem era essencialmente fino, 

correspondendo a uma argila, e a cor variou entre o bege escuro e o bege claro. 

Desta sondagem, foram recolhidas amostras de 2 em 2 cm e colocadas dentro de 

caixas com um volume de 4cm
3
. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 9 –  Contextualização geográfica e batimétrica da sondagem CO3. Mapa obtido 

através do software Mirone. 
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Capítulo II.1 – Métodos de análise micropaleontológica  

Para a análise micropaleontológica, foram seleccionadas 49 amostras, de acordo 

com os dados obtidos da análise magnética, tendo como fim enfatizar os pontos mais 

relevantes e uma maior abrangência da sondagem. 

Assim sendo, depois de seleccionadas as amostras, retirou-se uma pequena parte 

do sedimento contido nos cubos de plástico e colocados em pequenos tubos de plástico, 

que foram colocados na estufa a secar durante 2 dias a 46ºC. A quantidade de amostra 

húmida retirada dos recipientes originais foi deduzida de forma a que após a secagem 

ficasse sedimento suficiente para a preparação das amostras (cerca de 0,2 gramas em 

peso seco). 

 Quando as amostras se encontraram totalmente secas, foi subamostrada dos 

tubos de plástico uma quantidade de cerca de 0,2g de sedimento pesada e registada com 

precisão até à quarta casa decimal do grama. Esta porção de sedimento foi colocada em 

pequenos frascos de antibiótico e foram-lhes adicionados 10ml de água tamponada. Esta 

água tamponada foi preparada com 1l de água destilada (dupla filtragem) à qual se lhes 

adicionou 0,2g de bicarbonato de sódio e 0,15g de carbonato de sódio. O principal papel 

desta tamponização da solução aquosa a adicionar é preservar o nanoplâncton calcário 

da dissolução/recristalização dos cocólitos. Posteriormente, as amostras foram levadas à 

tina de ultra-sons, a uma frequência de vibração de 50 Hz, durante 10 minutos para 

dispersar a solução. 

 Foi preparada uma câmara de decantação (Nanodromo), onde foram colocadas 

caixas de Petri cada uma com uma lamela, no fundo. Estas caixas foram preenchidas 

com a mesma solução tamponada que as amostras. Após a homogeneização das 

amostras por ultra-sons, agitaram-se novamente os frascos e esperou-se cerca de 1 

minuto em repouso. Este tempo é o suficiente para que as partículas maiores (ex. 

foraminíferos) precipitem, deixando maioritariamente o nanoplâncton calcário em 

suspensão. Com recurso a uma micropipeta, foram retirados de uma profundidade 

média do frasco 100µl da amostra. Esta solução foi colocada na placa de Petri 

correspondente, homogeneizando em movimentos de “zig-zag” em toda a placa com a 

micropipeta, aspirando e dispersando. Repetiu-se este processo para todas as amostras. 

 Seguidas 24 horas de repouso nas caixas de petri, colocaram-se fitas de papel 

absorvente para remover o líquido sobrenadante, permitindo o escoamento da maior 
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parte da água sobre as lamelas na caixa de petri. Para haver uma eliminação completa da 

humidade residual, estas placas foram levadas à estufa, novamente, a uma temperatura 

de 60ºC até se observar a evaporação total da água. 

 Foram retiradas as lamelas das caixas de petri, seguindo-se o processo de fixação 

das amostras. Para isso, colocaram-se cerca de 3 gotas de uma resina sintética (Entellan) 

que permitiu a fixação a frio da lamela à lâmina. O processo de colagem foi finalizado 

aquecendo as preparações de forma a desgaseficar a resina e libertar a preparação de 

bolhas entre a lâmina e a lamela. As amostras foram deixadas a repousar durante mais 

24 horas antes de estarem prontas para observação em microscópio de luz polarizada. 

 A observação das amostras foi efectuada em duas fases distintas. Na primeira 

fase fez-se a caracterização das associações presentes, observando vários campos até 

atingir um número de 300 indivíduos no total de todas as espécies, excepto para 

Florisphaera profunda, Gephyrocapsa ericsonii e Emiliania huxleyi. Para estas espécies 

foram contabilizados todos os indivíduos que apareciam em ¼ do campo observado em 

5 campos diferentes. Para este procedimento foi utilizado o microscópio Olympus 

BX40 com ampliação de x1500.. 

Para a análise morfométrica procedeu-se à medição de cocólitos para a análise 

de morfótipos de Calcidiscus leptoporus sl. Para este fim, foram medidos cerca de 100 

cocólitos (apenas o escudo distal) por amostra, os quais foram medidos através do 

software da máquina fotográfica Olympus DP-21 incorporada no microscópio Zeiss 

Ortholux II POL-BK. Nesta observação foi utilizada ampliação de x1.250. 

Os dados recolhidos foram trabalhados numa folha de cálculo, utilizando o 

software Excel, em que para cada amostra foram calculados parâmetros como a média, 

desvio padrão, o tamanho mínimo e máximo encontrado. De seguida, para aplicar a 

metodologia de AMM formaram-se classes dimensionais arbitrárias (morphons), que 

variaram de 2µm a 12µm, com intervalos de 1µm entre cada classe. Dada esta matriz, 

foi calculada a sua matriz transposta de forma a poder-se proceder à sua manipulação no 

software PAST versão 2.17b. Este programa permite a análise estatística de 

componentes principais, ou seja, permite definir a quantidade de morphons no total das 

amostras, de acordo com a metodologia definida como Análise Multivariada de 

Morphons (Narciso et al., 2006; Parente et al.., 2006.).
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Capítulo II.2 – Métodos de análise magnética  

 A análise magnética começou por se determinar a massa das 144 amostras 

retiradas da sondagem CO3, que abrangeram desde os 4 até aos 299 cm. 

 Seguidamente, procedeu-se à determinação de vários parâmetros magnéticos. 

 O primeiro parâmetro a ser determinado foi a susceptibilidade magnética (χ). 

Este parâmetro foi determinado para 3 frequências distintas (F1= 976 Hz, F2= 3904 Hz, 

F3= 15616 Hz) num campo aplicado de 200 A/m, utilizando o Multi-Function 

Kappabridge – MFK1-FA. 

 O segundo parâmetro a ser determinado foi a magnetização remanescente 

anhysteretic (ARM). Para este parâmetro apenas 72 amostras foram analisadas, sendo a 

sua escolha alternada. Este parâmetro foi obtido num campo alternado de 100 mT e com 

um campo directo de 50 µT, utilizando o AMU-1a acoplado ao desmagnetizador LDA-

3a. Após esta determinação, procedeu-se ao cálculo da susceptibilidade anhysteretic 

(χARM), recorrendo à normalização do ARM pela intensidade do campo directo. 

 Depois da aquisição da χARM, as mesmas amostras foram sujeitas a estudos da 

magnetização remanescente isotérmica (IRM). Numa primeira fase foram submetidas a 

aplicação de campos de 1T, e posteriormente de 0,1T e 0,3T no sentido inverso. Os 

valores obtidos foram utilizados para o cálculo do S-rácio. Numa segunda fase, 8 

amostras foram submetidas à aquisição gradual de IRM até um campo máximo de 1,2T, 

utilizando-se para tal o magnetizador por impulso IM-10-30. As respectivas 

magnetizações remanescentes isotérmicas foram medidas no magnetómetro JR-6 a 

baixa velocidade de modo a evitar perturbações no sedimento. 
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III.1. – Resultados da Análise Micropaleontológica 

 Para esta análise, foram ao todo observadas 49 amostras, as quais se determinou 

as diferentes associações de nanofósseis calcários nos diferentes níveis sedimentares. 

 As amostras analisadas neste estudo não apresentavam efeitos significativos de 

dissolução/corrosão e as formas pequenas encontram-se bem representadas ao longo de 

toda a coluna sediemntar. Também não foram encontradas formas fosseis (reworked) na 

análise das mesmas. 

 As mesmas amostras foram analisadas para efeitos da morfometria do C. 

leptoporus s.l., as quais se encontravam em bom estado de conservação dos cocólitos.  

III.1.1 – Abundância das espécies presentes nas associações 

Todos os gráficos apresentam a curva da espécie C. leptoporus s.l. porque é esta que 

vai ser alvo de estudo, nomeadamente morfométrico.  

 

 ) C. leptoporus s.l.(Figura 10) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Cl1 - 300 a 260 cm - diminuição progressiva da abundância; 

 Cl2 - 260 a 150 cm - a abundância mantem-se estável, revelando apenas 

oscilações mínimas; 

 Cl3 - 150 a 0 cm - grandes flutuações na abundância.  

 

 G. erecsonii (Figura 10) 

Apresenta 5 fases distintas, representadas por: 

 Ge1 - 300 a 275 cm - aumento da abundância; 

 Ge2 - 275 a 260 cm - diminuição da abundância; 

 Ge3 - 260 a 220 cm - a abundância mantém-se constante; 

 Ge4 - 220 a 90 cm - grandes flutuações na abundância, mas revelando 

uma tendência crescente; 

 Ge5 - 90 a 0 cm - decréscimo da abundância, com grandes flutuações 

mas com tendência decrescente. 
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 ) E. huxleyi (Figura 10) 

 Apresenta 4 fases distintas, representadas por: 

 Eh1 - 300 a 260 cm - flutuação grande na abundância, iniciando-se por 

um aumento elevado seguido por uma diminuição gradual; 

 Eh2 - 260 a 160 cm - a abundância permanece quase constante, apenas 

com 2 picos aos 225 e aos 190 cm; 

 Eh3 - 165 a 40 cm - grandes flutuações nas abundâncias, com uma 

tendência crescente; 

 Eh4 - 40 a 0 cm - abundância tende a estabilizar as flutuações, 

apresentado um comportamento mais constante.  

  

 F. profunda (Figura 10) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Fp1 - 300 a 260 cm - grande flutuação de valores de abundância, com um 

máximo aos 265 cm. Tendência geral crescente; 

 Fp2 - 260 a 175 cm - a abundância mantém-se constante, com flutuações 

quase nulas; 

 Fp3 - 175 a 0 cm - verifica-se um início pouco acentuado de flutuações, 

que vai aumentando gradualmente. 

 

 G. oceanica (Figura 10) 

Apresenta 2 fases distintas, representadas por: 

 Go1 - 300 a 200 cm - período de flutuações de abundância; 

 Go2 - 200 a 0 cm - grande estabilidade da abundância, revelando apenas 

um máximo aos 40 cm. 

  

 G. muellereae (Figura 10) 

Apresenta 6 fases distintas, representadas por: 

 Gm1 - 300 a 240 cm - a abundância mantém-se constante, com 

flutuações pouco significativas; 

 Gm2 - 240 a 115 cm - período de grandes flutuações na abundância, sem 

uma tendência definido; 
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 Gm3 - 115 a 75 cm - a abundância volta a estabilizar, com flutuações 

quase nulas; 

 Gm4 - 75 a 40 cm - a abundância aumenta, revelando uma flutuação 

significativa; 

 Gm5 - 40 a 35 cm - a abundância estabiliza novamente, mantendo-se 

constante; 

 Gm6 - 35 a 0 cm - volta a verificar-se um período de grandes flutuações. 

 

 G. caribbeanica (Figura 10) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Gc1 - 300 a 260 cm - a abundância mantém-se constante, com flutuações 

quase nulas; 

 Gc2 - 260 a 105 cm - período de grandes flutuações, revelando uma 

tendência decrescente; 

 Gc3 - 105 a 0 cm - volta a verificar-se uma tendência constante, 

revelando apenas um máximo de abundância aos 30 cm. 

Figura 10 –  Abundância das espécies C. leptoporus s.l., G. erecsonii, E. huxleyi, F. 

profunda, G. oceanica, G. muellereae e G. caribbeanica nas amostras analisadas da 

sondagem CO3. 
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  U. sibogae s.l. (Figura 10) 

Apresenta 3 fases distintas, coincidentes com as fases de C. leptoporus s.l.. Estão 

representadas por: 

 Us1 - 300 a 260 cm - tendência decrescente na abundância; 

 Us2 - 260 a 150 cm - a abundância mantém-se constante durante esta 

fase;  

 Us3 - 150 a 0 cm - grandes flutuações da abundância, com uma tendência 

crescente. 

 

 O. fragilis (Figura 11) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Of1 - 300 a 285 cm - tendência decrescente da abundância; 

 Of2 - 285 a 148 cm - fase de abundância com tendência constante, com 

pequenas flutuações; 

 Of3 - 148 a 0 cm - grandes flutuações de abundância, com picos 

significativos aos 70 e aos 20 cm. 

 

 U. irregularis/tenuis (Figura 11) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Uit1 - 300 a 255 cm - grandes flutuações da abundância, com uma 

tendência decrescente; 

 Uit2 - 255 a 190 cm - fase de abundância constante; 

 Uit3 - 190 a 0 cm - grandes flutuações da abundância, com tendência 

crescente. 

 

 C. pelagicus s.l. (Figura 11) 

Apresenta 2 fases distintas, representadas por: 

 Cp1 - 300 a 115 cm - fase de abundância constante, com picos pouco 

significativos; 

 Cp2 - 115 a 0 cm - fase de flutuações na abundância, com picos 

significativos aos 115 cm e aos 30 cm. 

Esta espécie tem poucos indivíduos contabilizados ao longo das amostras. 
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Cp1 

 

Cp2 

 

Cp3 

 C. pelagicus azorinus (Figura 11) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Cpa1 - 300 a 135 cm - período de abundância constante, com pequenas 

flutuações; 

 Cpa2 - 135 a 50 cm - verificam-se algumas flutuações de abundância, 

com alguns picos significativos; 

 Cpa3 - 50 a 0 cm - abundância com tendência constante. 

 

Tal como para C. pelagicus s.l., foram contabilizados poucos indivíduos ao 

longo das amostras. 

 

 

Figura 11 –  Abundância das espécies C. leptoporus s.l., U. sibogae s.l., O. fragilis, U. 

irregularis/tenuis, C. pelagicus s.l. e C. pelagicus azorinus nas amostras analisadas da 

sondagem CO3. 

 

 H. carteri (Figura 12) 

Apresenta 2 fases distintas, representadas por: 

 Hc1 - 300 a 145 cm - tendência constante da abundância, sem flutuações 

significativas; 
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 Hc2 - 145 a 0 cm - fase de flutuações, com picos de abundância mas sem 

uma tendência definida. 

 

 H. wallichii (Figura 12) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Hw1 - 300 a 275 cm - fase de flutuações significativas na abundância; 

 Hw2 - 275 a 195 cm - fase de abundâncias constantes; 

 Hw3 - 195 a 0 cm - grandes flutuações das abundâncias, sem tendência 

definitiva. 

 

 Pontosphaera spp. (Figura 12) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 P1 - 300 a 265 cm - abundância com tendência crescente, com um 

mínimo aos 285 cm; 

 P2 - 265 a 145 cm - tendência de abundâncias constante, sem flutuações 

significativas; 

 P3 - 145 a 0 cm - verificam-se grandes flutuações na abundância durante 

esta fase. 

 

 Coronosphaera s.l. (Figura 12) 

Esta espécie não apresenta nenhuma fase nem comportamento distinto ao longo 

da sua representação gráfica. Apenas se observa flutuações constantes, mas sem 

uma tendência significativa. 

 

 C. binodata (Figura 12) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Cb1 - 300 a 265 cm - flutuações da abundância, com tendência geral 

crescente; 

 Cb2 - 265 a 120 cm - comportamento constante da abundância; 

 Cb3 - 120 a 0 cm - flutuações da abundância, com tendência geral 

decrescente. 
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 C. mediterranea (Figura 12) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Cm1 - 300 a 280 cm - flutuação elevada da abundância; 

 Cm2 - 280 a 120 cm - período de comportamento constante da 

abundância; 

 Cm3 - 120 a 0 cm - fase de flutuações, com tendência geral decrescente. 

 

 

Figura 12 – Abundância das espécies C. leptoporus s.l., H. carteri, H. wallichii, 

Pontosphaera spp, Coronosphaera s.l., C. binodata e C. mediterranea nas amostras 

analisadas da sondagem CO3. 

 

 S. pulchra (Figura 13) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Sp1 - 300 a 285 cm - grande flutuação da abundância com tendência 

crescente, seguida por uma fase decrescente; 

 Sp2 - 285 a 185 cm - comportamento constante da abundância, com 

flutuações pouco significativas; 

Co1 
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 Sp3 - 185 a 0 cm - grandes flutuações da abundância, sem tendência 

definida. 

 

 Calciosoleniaceae (Figura 13) 

Apresenta 5 fases distintas, representadas por: 

 Cal1 - 300 a 260 cm - decréscimo gradual na abundância; 

 Cal2 - 260 a 175 cm - fase de abundância constante, sem flutuações 

significativas; 

 Cal3 - 175 a 120 cm - tendência crescente da abundância; 

 Cal4 - 120 a 40 cm - tendência decrescente da abundância; 

 Cal5 - 40 a 0 cm - tendência crescente da abundância, com um máximo 

significativo aos 35 cm. 

 

 R. clavigera (Figura 13) 

Apresenta 3 fases distintas, representadas por: 

 Rc1 - 300 a 225 cm - tendência decrescente da abundância; 

 Rc2 - 225 a 145 cm - fase de abundância constante, com um pico 

significativo aos 165 cm; 

 Rc3 - 145 a 0 cm - tendência decrescente da abundância, com grandes 

flutuações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

13 – - Abundância das espécies C. leptoporus s.l., S. pulchra, Calciosoleniaceae, e R. 

clavigera nas amostras analisadas da sondagem CO3. 
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III.1.2. – Valor próprio da matriz de morfometria de C. leptoporus – Eigenvalue 

 

Através do software PAST©, foi possível a determinação da importância de cada 

componente principal da amostra relativamente aos morphons existentes na 

morfometria de C. leptoporus s.l.. Esta importância foi determinada através do cálculo 

dos valores próprios, ou seja, os eigenvalues, da matriz, sendo estes os eixos maiores do 

elipsóide formado pela nuvem de pontos representativa dos dados, tendo como variáveis 

(eixos) os morphons definidos na Tabela 1, apresentada no anexo 1. Os valores próprios 

são apresentados sob a forma de percentagem e demonstra qual os principais 

componentes ou factores a ter-se em conta. No caso da amostra apresentada, podem ser 

tidos em conta dois componentes principais, Componente 1 e 2, pois são os que se 

encontram acima da brokenstick (linha vermelha), sendo esta definida pelo software 

acima referido (Figura 14). 

 

 
Figura 14 - Resultados dos valores próprios da matriz de morfometria de C. leptoporus 

s.l. 

 

III.1.2. – Análise multivariada dos morphons 

 

Após a extracção dos valores próprios da matriz de dados, foi possível passar à 

análise dos dois componentes definidos. O componente principal 1 (Figura 15) 

apresenta o que se pode definir como uma distribuição normal, tendo duas fases opostas 

distintas, ou seja, uma fase positiva e uma fase negativa. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Component

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

E
ig

e
n
va

lu
e
 %

 



Estudo Micropaleontológico e Magnético de uma sondagem do Quaternário do Atlântico Norte 

- 52 - 
Ana Mateus 

 A primeira fase está associada à ocorrência do morfótipo pequeno, que é 

definido entre os morphons 4 e 6. A segunda fase está associada à ocorrência do 

morfótipo grande, definido entre os morphons 7 e 11.  

Os morphons 2 e 3 são eliminados pois têm pouca relevância nesta amostra. 

 O facto de se poder distinguir momentos em que estes morfótipos ocorrem em 

oposição revela o comportamento das respectivas populações, ou seja, quando o 

morfótipo pequeno está activo, o morfótipo grande não ocorre e vice-versa. 

   

 

Os morphons apresentados no eixo horizontal estão definidos como: 

 Morphon 2 – valores menores que 2 µm até valores de 2.99 µm ou seja, 

pertencentes ao intervalo [2 , 3[ µm;  

 Morphon 3 – entre [3 , 4[ µm; 

 Morphon 4 – entre [4 , 5[  µm; 

 Morphon 5 – entre [5 , 6[  µm; 

 Morphon 6 – entre [6 , 7[  µm; 

 Morphon 7 – entre [7 , 8[ µm; 

 Morphon 8 – entre [8 , 9[ µm; 

 Morphon 9 – entre [9 , 10[ µm; 

 Morphon 10 – entre [10 , 11[ µm; 

 Morphon 11 – entre [11 , 12[ µm; 

 

 

 

 



Estudo Micropaleontológico e Magnético de uma sondagem do Quaternário do Atlântico Norte 

- 53 - 
Ana Mateus 

2 4 6 8 10 121 3 5 7 9 11

Morphons

-0.4

0

0.4

0.8

Pe
so

 F
ac

to
ri

al

 

Figura 15 - Importância dos morphons no componente principal 1.  

Nota: As barras aqui apresentadas não correspondem a intervalos dimensionais, estando 

apenas centradas no valor do morphon correspondente. 

 

Segundo a análise AMM antes referida (Figura 14), o componente principal 2 

também deveria ser tido em conta. Assim sendo, procedeu-se à representação gráfica do 

mesmo, onde se verifica um padrão de distribuição irregular dos pesos factoriais dos 

morphons, pelo que se optou por não considerar esta componente (Figura 16). 
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Figura 16 - Importância dos morphons no componente principal 2. 

Nota: As barras aqui apresentadas não correspondem a intervalos dimensionais, estando 

apenas centradas no valor do morphon correspondente. 
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 Ao longo das amostras analisadas, a ocorrência destes morfótipos varia, como se 

pode verificar na Figura 17, apresentando 4 fases distintas: 

 M1 - 300 a 280 cm - existência maioritariamente do morfótipo grande; 

 M2 - 280 a 205 cm - existência maioritariamente do morfótipo pequeno; 

 M3 - 205 a 105 cm - grande flutuação entre o morfótipo grande e pequeno; 

 M4 - 105 a 0 cm - existência maioritariamente do morfótipo grande, com 

alguma interferência do morfótipo pequeno.  
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Figura 17 - Variação dos morfótipos pequeno e grande ao longo das amostras 

analisadas. A linha a vermelho é indicadora da divisão dos morfótipos, sendo que os 

valores inferiores a zero correspondem ao morfótipo pequeno e os superiores a zero o 

morfótipo grande. 
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III.1.3. – Relação entre C. leptoporus s.l. e espécies de águas oligotróficas e 

eutróficas. Associação da espécie a águas quentes e/ou frias. 

 

 Para a determinação do significado do sinal do taxon C. leptoporus s.l., 

determinou-se os coeficientes de correlação entre o valor da abundância do C. 

leptoporus s.l. e de taxa do grupo termófilo, sendo este composto por U. sibogae s.l., O. 

fragilis, U. irregulares/tenuis, Calciosoleniaceae e R. clavigera. O cálculo matricial foi 

obtido através do software PAST 3©. 

Após a determinação dos valores de correlação, observa-.se que existe uma boa 

correlação entre as espécies acima referidas, excepto com a U. irregulares/tenuis 

(Tabela 2). Este facto pode dever-se a uma fraca representatividade da espécie nas 

amostras/contagens analisadas. Esta correlação está de acordo com o que foi 

apresentado anteriormente relativamente à preferência destas espécies quanto à 

temperatura no capítulo I.2.6 – Diversidade Taxonónica, nesta dissertação. 

 

Tabela 2 – Matriz de correlação entre a abundância de C. leptoporus s.l. e táxones 

considerados oligotróficos. 

 

 

Posteriormente, e tendo-se determinado a existência de dois morfótipos 

diferentes na espécie de C. leptoporus s.l., tentou-se a uma análise estatística de 

correlação entre o valor dos loadings (significância) da componente resultante da 

análise AMM (através do software PAST©), e a abundância das espécies termófilas, 

tanto quentes como frias. 

 Relativamente às espécies de ambientes oligotróficos (Figura 18), verifica-se 

uma muito ligeira tendência positiva (r = 0,1), sem significância estatística o que faz 

duvidar se estes morfótipos têm um significado associado à temperatura das massas de 

água. 

 

Espécies 
Umbilicosphaer

a sibogae s.l. 

Oolitothus 

fragilis 

Umbellosphaera 

irregularis/tenui

s 

Calciosoleniacea

e  

Rhabdosphaera 

clavigera 

Calcidiscus 

leptoporus 

s.l. 

0.69 0.76 0.49 0.70 0.73 
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Figura 18 - Relação entre a abundância das espécies termófilas (quentes) e os scores 

factoriais da análise morfométrica AMM relativos ao factor F1. 

 

Foi também determinada a correlação entre os morfótipos do C. leptoporus e a 

abundância das espécies termófilas frias (Figura 19). Neste caso, verifica-se uma 

tendência com declive negativo mas com uma regressão algo mais significativa, r = -

0,21), continuando a não ter significância estatística mas poderá haver uma certa relação 

inversa entre os morfótipos e massas de água com temperatura mais fria e mais 

produtivas. 

 
 

Figura 19 - Relação entre a abundância das espécies eutróficas (frios) e os scores 

factoriais (importância dos morfótipos) da análise morfométrica AMM no factor F1. 
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III.1.4. – Compatibilização de dados: Aplicação do índice Delta (Δ) nos dados de 

abundância dos taxa pequenos vs abundância dos taxa grandes 

 

 Para uma suposta determinação da ocorrência de períodos de dissolução e de 

produtividade, recorreu-se ao cálculo do índice Delta (Δ). Este índice consiste numa 

comparação de registos padronizados entre duas séries temporais e não depende das 

escalas nem magnitudes em que estas se encontram. É um índice onde se compara 

meramente a tendência das curvas, sendo assim considerado uma compatibilização sem 

quaisquer pressupostos estatísticos. O valor de Δ é determinado de forma cumulativa, 

iniciando o seu algoritmo da base da série (registo mais antigo) para o topo da série. 

Este algoritmo é definido por: 

 

(Cachão, 1995) 

  

Antes de aplicar este índice, foram definidos os taxa grandes todos os cocólitos 

com dimensões superiores a 3 µm e taxa pequenos todos os cocólitos com dimensões 

inferiores a 3 µm (Flores et al, 2000). 

Assim, quando aplicado este índice aos dados de abundância total (cocólitos por 

grama) dos taxa grandes e dos taxa pequenos verificam.se comportamentos distintos ao 

longo da espessura total da sondagem. 

 Iniciando a análise da base para o topo verifica-se que (Figura 20): 

 D1 – Dos 300 aos 260 cm, verifica-se uma assinatura considerada 

incaracterística, revelando assim um comportamento independente; 

 D2 – Dos 260 aos 240 cm, verifica-se uma assinatura considerada decrescente, 

revelando assim um comportamento incompatível; 

 D3 – Dos 240 aos 95 cm, verifica-se uma assinatura considerada crescente, 

revelando assim um comportamento compatível; 

 D4 – Dos 95 aos 48 cm, verifica-se uma assinatura decrescente, revelando 

novamente um comportamento incompatível; 

 D5 – Dos 48 aos 0 cm, volta a verificar-se uma assinatura incaracterística, com 

um comportamento independente. 

Sinal (xi-xi-1) = Sinal (yi-yi-1) → Δ=Δ+1 

 

Sinal (xi-xi-1) ≠ Sinal (yi-yi-1) → Δ=Δ-1 
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Nesta análise, sectores de compatibilidade são interpretados como podendo resultar 

de condições propícias à paleoprodutividade em que tanto espécimes grandes como 

pequenos incrementam em abundância. Contrariamente, quando se verifica uma 

assinatura decrescente, ou seja, um comportamento incompatível, poderá estar 

associado a processos de dissolução os quais afectam preferencialmente os espécimes 

pequenos em relação aos grandes. As situações independentes significam que não existe 

uma consistência na relação entre abundâncias de espécimenes grandes e pequenos, pelo 

que é um sector incaracterístico. 

 

 

Figura 20 – Comportamento do Índice Delta (Δ) entre a abundância total dos espécimes 

pequenos e a abundância total dos espécimes grandes. Os dados referentes a este gráfico 

encontram-se no anexo 3 (Tabela 2) desta dissertação. 
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III.2 – Resultados da Análise do Magnetismo Ambiental 

III.2.1. – Magnetismo Ambiental 

Para inferir a concentração dos principais portadores magnéticos utilizou-se a 

susceptibilidade magnética adquirida perante a aplicação de campos magnéticos fracos 

(χlf), magnetização remanescente isotérmica (IRM) e a magnetização remanescente 

anhysteretic (ARM). 

A susceptibilidade magnética reflecte a contribuição de todas as classes de minerais, 

isto é, dos ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Dado que a ARM e a IRM 

reflectem apensas o sinal provocado pelos minerais ferromagnéticos (são a única classe 

com magnetização remanescente) e que a sua evolução em profundidade é similar à 

evolução da susceptibilidade magnética, pode-se concluir que a assinatura da 

susceptibilidade magnética deve-se essencialmente aos minerais ferromagnéticos.  

A evolução destes três parâmetros magnéticos em profundidade é muito similar, 

razão pela qual se pode concluir que os portadores ferromagnéticos dominam a assinatura 

magnética. Desta evolução podemos identificar vários intervalos com comportamento 

similar. A conhecer, da base para o topo da sondagem, temos (Figura 21): 

 MA1 – Entre os 300 e os 243 cm. Oscilação de pequena amplitude com valor 

máximo observado aos 275 cm; 

 MA2 – Dos 243 para os 180 cm. Os valores tornam-se mais estáveis, onde são 

visíveis oscilações de baixa amplitude, com um ligeiro e gradual decaimento da 

intensidade; 

 MA3 – Entre os 180 cm e os 132 cm verifica-se uma oscilação significativa do 

sinal magnético em torno de um valor médio superior ao do intervalo anterior. 

Estas oscilações devem-se essencialmente à presença de dois picos com máximos 

aos 164 e 137 cm.; 

 MA4 – Dos 132 cm aos 80 cm verifica-se uma tendência a estabilização do sinal 

magnético, com algumas variações; 

 MA5 – Dos 80 cm aos 46 cm o sinal magnético baixa significativamente e com 

um sinal de estabilização; 

 MA6 – Dos 46 cm aos 30 cm verifica-se um aumento muito significativo da 

intensidade destes parâmetros atingindo um máximo do sinal aos 33 cm; 

 MA7 – Dos 30 cm aos 0 cm o sinal volta novamente a normalizar, apresentando 

valores mais estáveis. 
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Figura 21 – Concentração dos principais portadores magnéticos presentes nas amostras 

analisadas. 
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III.2.2 – Portadores Magnéticos 

De forma a inferir o portador magnético da sondagem em estudo, recorreu-se ao 

rácio-S. Este rácio quantifica a abundância relativa entre minerais de baixa coercividade 

(“soft”, tais como a magnetite e/ou maghemite) e alta coercividade (“hard”, tais como a 

hematite e a goethite). Para valores próximos da unidade estamos perante a presença 

dominante de minerais “soft”. Quanto mais baixo for o valor maior a contribuição de 

minerais “hard” (e.g., Liu et al, 2007). 

No rácio de 0,1/1T, verifica-se que em média, cerca de 50% do total das 

amostras da sondagem fica saturado, enquanto no rácio de 0,3/1T se verifica uma 

saturação de cerca de 90%. Estes valores são ambos indicadores que os principais 

constituintes mineralógicos da sondagem são de baixa coercividade. 

Em ambos os rácios verifica-se que os valores mínimos ocorrem às 

profundidades de, 260 cm (0,3/1T), 200cm (0,3/1T), 170 cm (0,3/1T), 165 cm (0,1/1T) 

e aos 85 cm (0,3/1T e 0,1/1T). Estes picos referem-se a uma maior concentração de 

minerais de alta coercividade (“hard”). 

O comportamento em profundidade dos dois rácios permite distinguir intervalos 

para as profundidades verificadas nteriormente. Da base para o topo temos então 

(Figura 22): 

 PM1 – Entre os 300 e os 243 cm. No rácio 0,1/1T verifica-se uma diminuição do 

seu valor, enquanto no rácio 0,3/1T se verifica uma tendência de crescimento; 

 PM2 – Entre os 243 e os 180 cm. Aqui, ambas as curvas apresentam uma 

tendência irregular no sinal emitido, com variações de grande amplitude, com 

um pico máximo comum aos 180 cm, que indica a presença de uma elevada 

concentração de minerais ferrimagnéticos de baixa coercividade; 

 PM3 – Entre os 180 e os 132 cm. Novamente, ambas as curvas apresentam a 

mesma tendência geral para um decréscimo do seu valor com variações 

significativas do sinal; 

 PM4 – Entre os 132 e os 80 cm. Os valores descem ainda mais atingindo o 

mínimo observado para a coluna sedimentar entre os 96 e 86 cm; 

 PM5 – Entre os 80 e os 46 cm. Aqui verifica-se novamente um aumento da 

intensidade do sinal, com flutuações do sinal regulares; 

 PM6 – Entre os 46 e os 30 cm. Ambas as curvas voltam a apresentar um mínimo 

da intensidade; 



Estudo Micropaleontológico e Magnético de uma sondagem do Quaternário do Atlântico Norte 

- 62 - 
Ana Mateus 

 PM7 – Entre os 30 e os 0 cm. No rácio 0,1/1T verifica-se uma diminuição do 

seu valor, enquanto no rácio 0,3/1T se verifica uma tendência de crescimento, 

com flutuações pouco significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Portadores magnéticos presentes nas amostras analisadas. 
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III.2.3 – Granulometria 

Para inferir a granulometria da sondagem foram utilizados os ratios χARM/χlf, 

ARM/IRM, e a dependência da susceptibilidade com a frequência, χfd (F1-F2) e χfd (F1-

F3), onde F1= 976Hz, F2= 3904 Hz e F3=15616 Hz. 

 As variações destes parâmetros ao longo da coluna sedimentar voltam a reforçar 

os limites dos intervalos verificados anteriormente, sendo as suas principais 

características (Figura 23): 

 G1 – Entre os 300 e os 243 cm são observados valores estáveis de baixa 

intensidade; 

 G2 – Entre os 243 e os 180 cm. Os valores sobem em termos médios sendo 

observadas flutuações significativas com um máximo obtido no limite superior 

(aos 180 cm); 

 G3 – Entre os 180 e os 132cm os rácios tendem a estabilizar o seu 

comportamento após um decréscimo significativo do sinala partir dos 180 cm 

até aos 170 cm;; 

 G4 – Entre os 132 e os 80 cm, os rácios tendem a ter um comportamento mais 

estável, observando-se um ligeiro decréscimo nos seus valores;  

 G5 – Entre os 80 e os 43 cm. Após um pequeno aumento da intensidade destes 

parâmetros verifica-se uma estabilização do mesmo. É também observado um 

pico máximo no rácio χfd (F1-F2) aos 75 cm; 

 G6 – Entre os 43 e os 30 cm. O sinal volta a apresentar um decréscimo dos 

valores; 

 G7 – Entre os 30 e os 0 cm. Após o decréscimo apresentado no nível anterior, o 

sinal volta novamente a estabilizar. 
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Figura 23 - Resultados referentes à granulometria das amostras analisadas 

 

III.3 – Análise temporal dos resultados magnéticos com os 

dados micropaleontológicos  

 Segundo resultados obtidos nos trabalhos de Palma et al. (2013) e Liu et al. 

(2012) é possível assumir uma sedimentação média para locais de oceano profundo de 

cerca de 1cm/ka. Após a análise do trabalho de Palma et al. (2013) é possível concluir 

que a sondagem estudada nesta dissertação abrange uma escala geológica de cerca de 

300 mil anos. 

 Com os dados disponibilizados por Lisiecki e Raymo (2005) foi possível 

construir o modelo de idades (tabelas de dados nos Anexos 5 e 6). Estes dados, para a 

sondagem estudada, abrangem 3 terminações de grandes períodos climáticos e 8 estados 

isotópicos marinhos, que alternam entre fases frias e fases quentes. 
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III.3.1 – Compatibilização dos dados micropaleontológicos – 

abundância e morfometria de C. leptoporus s.l. 

 Após a análise dos dados obtidos, verifica-se que existem períodos em que os 

dados se compatibilizam, com algum atraso de resposta do sinal, neste caso, biológico 

(Figura 24). 

 Verifica-se que existe uma tendência crescente da abundância da espécie C. 

leptoporus s.l. quando ocorrem os períodos frios, excepto durante o MIS 8. Durante os 

períodos mais quentes a espécie sofre algumas oscilações mas a sua tendência é 

tendencialmente decrescente. 

 Relativamente aos dados da morfometria, não se verifica qualquer 

correspondência entre estes e o modelo de idades. Por exemplo, durante o MIS 8 

verifica-se uma forte influência do morfótipo maior, mas no MIS 6 ambos os 

morfótipos estão presentes. 
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Figura 24– Comparação de dados de δ
18

O com a abundância e morfometria de C. 

leptoporus s.l.. As bandas a cinzento representam os estados isotópicos marinhos frios. 



Estudo Micropaleontológico e Magnético de uma sondagem do Quaternário do Atlântico Norte 

- 66 - 
Ana Mateus 

III.3.2 – Compatibilização dos dados magnéticos 

 Após a análise dos dados obtidos verifica-se que durante os estados isotópicos 

marinhos frios existe uma tendência mais constante dos dados magnéticos, apresentando 

apenas variações pouco significativas (Figura 25) 

 Durante o MIS 6 é quando se verifica uma maior variação dos dados obtidos, 

com oscilações significativas em todos os parâmetros analisados. Este período também 

corresponde à Terminação II. 
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Figura 25 – Comparação de dados de δ
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O com a os dados de susceptibilidade 
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As bandas a cinzento representam os estados isotópicos marinhos frios. 
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Capítulo IV – Discussão 

IV.1 – Dados Micropaleontológicos 

 Os nanofósseis calcários são ferramentas úteis em estudos paleoceanográficos, 

na medida em que cada espécie é característica de um paleoambiente específico. 

Ao longo das 49 amostras analisadas neste estudo, foram contabilizadas 21 

espécies para caracterização das associações presentes nas mesmas. Verificou-se que a 

espécie mais abundante nesta sondagem foi G. ericsonii e, tal como referido 

anteriormente, C. leptoporus s.l., apesar de não dominar a associação, manteve-se 

sempre presente (Apêndice 4 – Figura 1). O domínio de G. ericsonii pode residir no 

facto de esta ser uma forma muito pequena, o que permite que exista em grandes 

quantidades nos campos observados. Por outro lado pode estar relacionada também com 

a própria contabilização dos campos, que para este caso, é feita uma estimativa para o 

total de campos observados apenas com a contagem de ¼ nos 5 primeiros campos 

observados. Daí poder-se verificar que existe uma grande contribuição das formas 

pequenas (< 3µm) nas associações.  

As espécies que menos contribuíram para a associação foram o C. pelagicus s.l. 

e C. pelagicus azorinus, pois apenas surgiam pontualmente nos campos observados. 

 

IV.1.1 – Padrão de Abundância de C. leptoporus s.l. – Comparação com a 

restante comunidade de nanofósseis calcários. 

 A comunidade presente nas amostras de C. leptoporus s.l. variou em 3 fases 

distintas. A primeira fase, que ocorreu entre os 300 e os 260 cm da sondagem, indica 

que houve um decréscimo da população, que posteriormente se manteve constante até 

aos 150 cm, constituindo assim uma segunda fase. Na terceira e última fase, entre os 

150 cm e a superfície da sondagem, verifica-se um período de grandes flutuações da 

abundância desta comunidade, mas com uma tendência geral decrescente. Esta variação 

pode estar relacionada com variações das condições do ambiente físico em que se 

encontra. Este padrão também se encontra igualmente em outras espécies consideradas 

de águas quentes, nomeadamente O. fragilis, U. sibogae, R clavigera, Pontosphaera 

spp, e F. profunda (Figuras 10, 11, 12 e 13), as quais já tinha sido demostrada a sua 

correlação com C. leptoporus s.l. (Tabela 2). Desta correlação verifica-se que C. 
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leptoporus s.l. não se encontra directamente relacionado com ambientes eutróficos ou 

oligotróficos, pois o valor de correlação para ambos os ambientes é baixo. 

IV.1.2 – Entidades ecológicas de C. leptoporus s.l. – Morfometria 

 Contrariamente ao que foi descrito por vários autores, neste estudo apenas foram 

identificados dois morfótipos distintos, definidos por uma forma pequena e uma forma 

grande. A forma pequena varia entre os 4 e os 6µm e a forma grande varia entre os 7 e 

os 11µm. Estes morfótipos nunca coexistem ao mesmo tempo, o que pode ser um 

indicador das condições físicas do ambiente, nomeadamente a disponibilidade de 

nutrientes. Ou seja, quando existe uma menor disponibilidade de nutrientes, a espécie 

mantém-se mas na sua forma pequena. 

 O facto de apenas terem sido encontrados dois morfótipos pode estar relacionado 

com o número de amostras analisadas não ter sido suficiente para abranger os 

morfótipos descritos pelos autores. 

 

IV.2 – Dados Magnéticos 

 Depois das análises magnéticas efectuadas é possível distinguir 7 fases comuns a 

todos os parâmetros avaliados, sendo estes situados entre os 300 e os 243 cm, os 243 e 

os 180 cm, os 180 e os 132cm, os 132 e os 80 cm, os 80 e os 46 cm, os 46 e os 30 cm e 

os 30 e os 0 cm. Este facto demonstra a relação que existe entre os parâmetros 

analisados. 

As análises demonstram também que grande parte do sinal magnético se deve à 

presença de um mineram ferromagnético de baixa coercividade, que acabou por se 

revelar sendo a magnetite, pois existe uma saturação média de 90% nas amostras 

quando aplicado o rácio S 0,3T/1T. Os mínimos atingidos podem ser indicadores da 

presença de hematite, mineral de alta coercividade. 

Os intervalos que demonstram maior dependência da susceptibilidade com a 

frequência (G2 e G5) revelam que nestes níveis são encontrados sedimentos mais finos, 

sendo os outros níveis constituídos por sedimentos mais grosseiros. 
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IV.3 – Compatibilização dos dados micropaleontológicos e magnéticos 

– aplicação do modelo de idades 

 Após a análise dos vários resultados obtidos referentes à micropaleontologia e ao 

magnetismo ambiental, foi possível obter uma compatibilização dos dados (Figura 26). 

 As análises magnéticas revelaram ter todas o mesmo comportamento, sendo 

assim evidenciados os mesmos intervalos para todas as análises efectuadas. 

 Dentro dos dados micropaleontológicos, verifica-se a semelhança de fases nas 

espécies C. leptoporus s.l., U. sibogae, O. fragilis e R. clavigera. Este facto está 

relacionado com o elevado factor de correlação demonstrado anteriormente na tabela 2.  

 Relativamente à compatibilização destes dados com os dados anteriores verifica-

se que existe um desfasamento entre os períodos definidos pelo comportamento de cada 

factor. Apesar disto, a o género da espécie Calciosoleniaceae demonstra uma certa 

relação com o modelo de idades apresentado. Os períodos mais estáveis desta espécie 

(C2 e C4) estão associados aos MIS quentes demonstrados pelo modelo de idades. Se 

for feita uma análise apenas pelas grandes terminações climáticas verifica-se que as 

espécies C. leptoporus s.l., U. sibogae, O. fragilis e R. clavígera também revelam uma 

relação com os mesmos, apesar de algum desfasamento. Quanto aos dados magnéticos, 

também se verifica uma coincidência destes com os estados isotópicos marinhos (MIS) 

apesar de algum desfasamento das fases, mas este é pouco significativo. A morfometria 

não apresenta quaisquer semelhanças relativamente ao modelo de idades nem aos dados 

magnéticos. 
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Figura 26 – Compatibilização dos dados micropaleontológicos com os dados 

magnéticos relativamente ao modelo de idades. MIS – Estados Isotópicos Marinhos; 

MA – Magnetismo Ambiental; Cl – Abundância de C. leptoporus s.l.; M – Morfometria 

de C. leptoporus s.l.; Us – Abundância de U. sibogae; Of – Abundância de O. fragilis; 

C – Calciosoleniaceae; Rc – Abundância de R. clavigera. 
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Capítulo V – Considerações Finais 

 Durante o processo experimental de aquisição de dados para o presente trabalho 

foi possível concluir a importância de conjugação de vários tipos de dados para estudos 

paleoceanográficos. Os factores aqui apresentados acabam por todos se interligares e 

dependerem uns dos outros para que a sua significância seja realmente forte. 

 A morfometria é realmente uma ferramenta útil na descriminação dos 

morfótipos mas existe ainda uma grande necessidade de serem efectuados mais estudos 

nesta área. Não só na espécie aqui estudada mas também noutras espécies de 

comportamento cosmopolita, como o C. leptoporus s.l.. Ainda existe discordância de 

alguns autores neste campo da analise micropaleontológica, que tanto pode estar 

relacionada com o numero de amostras estudadas bem como do método utilizado para 

este fim. 

 Os desfasamentos de fases nos dados micropaleontológicos e magnéticos 

relativamente ao modelo de idades apresentado pode estar relacionado com o numero 

insuficiente de amostras analisadas. Relativamente ao facto da morfometria não 

apresentar quaisquer semelhanças comportamentais com nenhum dos dados 

apresentados pode revelar que esta pode não estar associada a alterações climáticas mas 

sim a outros factores intrínsecos/extrínsecos da espécie. 

 Uma análise mais profunda dos dados nomeadamente de eventual forçamento 

orbital (p.e., análise espectral) nos nossos dados pode vir a ser útil em estudos futuros 

numa tentativa de aproximar os resultados obtidos neste trabalho. 
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Anexo1 – Sistemática 

 A divisão taxonómica aqui apresentada segue o enquadramento sistemático 

proposto por Jordan et al. (2004). 

 
Reino CHROMISTA Cavalier-Smith, 1986 

Divisão HAPTOPHYTA Hibberd, 1972 

Classe PRYMNESIOPHYCEAE Hibbert, 1976 emend. Cavalier-Smith et al., 1996´ 

 

Ordem COCCOLITHALES Swartz, 1932 emend. Edvardsen et al., 2000 

Família CALCIDISCACEAE Young and Bown, 1997 

Género Calcidisucus Kamptner, 1950 

 Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman, 1898) Loeblich & Tappan, 1978 

Género Oolithotus Cohen & Reinhardt, 1968 

 Oolithotus fragilis (Lohmann, 1912) Martini & Müller, 1972 

Género Umbilicosphaera Lohmann, 1902 

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

Família COCCOLITHACEAE Poche, 1913 emend. Young & Bown, 1997 

Género Coccolithus Schawrtz, 1894 

 Coccolithus pelagicus (Wallich, 1877) Schiller, 1930 

 Coccolithus pelagicus subsp. azorinus Parente & Cachão, 2004 

Ordem ZYGODISCALES Young & Brown, 1997 

Família HELICOSPHAERACEAE Black, 1971 

Género Helicosphaera Kamptner, 1954 

 Helicosphaera carteri (Wallich, 1877) Kamptner, 1954 

 Helicosphaera wallichii (Lohmann, 1902) Okada & McIntyre, 1977 

Família PONTOSPHAERACEAE Lemmermann, 1908 

Género Pontosphaera Lohmann, 1902 

 Pontosphaera  s.p.  

 

Ordem SYRACOSPHAERRALES Hay, 1977 emend. Young et al., 2003 

Família CALCIOSOLENIACEAE Kamptner, 1927 

Género Calciosolenia Gran, 1912 

 Calciosolenia s.p.  
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Família RHABDOSPHAERA Haeckel, 1894 

Género Rhabdosphaera Haeckel, 1894 

 Rhabdosphaera clavígera Murray & Blackman, 1898 

Família SYRACOSPHAERACEAE Lohmann, 1902 

Género Syracosphaera Lohmann, 1902 

 Syracosphaera pulchra Lohmann, 1902 

Género Coronosphaera Gaarder, in Gaarder & Heimdal, 1977 

Coronosphaera mediterranea (Lohmann, 1902) Gaarder, in Gaarder & Heimdal, 

1977 

Coronosphaera binodata (Kamptner, 1927) Gaarder, in Gaarder & Heimdal, 

1977 

Coronosphaera s.p.  

 

Ordem ISOCRYSIDALES Pascher, 1910 

Família NOELAERHADACEAE Jerkovic, 1970 emend. Young & Bown, 1997 

Género Emiliania Hay & Mohler, in Hay et al., 1967 

 Emiliania huxleyi (Lohmann, 1902) Hay & Mohler, in Hay et al., 1967 

Género Gephyrocapsa Kamptner, 1943 

 Gephyrocapsa caribbeanica Boudreaux & hay, in Hay et al., 1967 

 Gephyrocapsa ericsonii McIntyre & Bé, 1967 

Gephyrocapsa muellerae Bréhéret, 1978 

Gephyrocapsa oceanica Kamptner, 1943 

 

Incertae sedis  

Cocólitos 

Família UMBELLOSPHAERACEAE 

Género Umbellosphaera Paasche, in Markali & Paasche, 1955 

 Umbellosphaera tenuis (Kamptner, 1937) Paasche, in Markali & Paasche, 1955 

 Umbellosphaera irregularis Paasche, in Markali & Paasche, 1955 

 

Nanólitos 

Géneros Florisphaera Okada & Honjo, 1973 

 Florisphaera profunda Okada & Honjo, 1973 
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Anexo 2 -  Contabilização de morphons ao longo das amostras em profundidade. 

  Morphons (µm) 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Profundidade 

(cm) 

4 0 0 2 9 32 19 14 19 5 0 

18 0 0 1 6 20 26 18 16 7 5 

23 0 0 2 12 42 21 9 7 6 1 

30 0 0 1 19 33 29 6 3 6 3 

33 0 0 1 5 31 26 19 10 8 0 

38 0 0 0 14 41 26 10 7 1 1 

47 0 0 0 8 35 33 14 8 1 1 

53 0 0 2 6 31 32 17 11 1 0 

60 0 2 4 14 25 30 11 11 1 1 

70 0 0 0 13 29 28 18 9 3 0 

73 0 0 1 11 31 31 16 5 4 1 

76 0 0 1 13 26 31 13 10 6 0 

86 0 0 0 3 15 23 24 16 12 7 

92 0 1 0 13 21 24 14 12 10 4 

94 0 0 0 7 31 29 14 12 5 2 

100 0 0 0 5 28 34 14 10 5 4 

107 0 0 0 12 23 34 20 7 3 1 

117 1 0 1 36 35 18 8 1 0 0 

117 0 0 3 14 33 37 7 4 2 0 

126 0 0 0 11 40 27 7 9 4 0 

132 0 0 1 14 37 22 16 6 3 1 

136 0 0 1 13 46 22 14 3 1 0 

137 0 0 1 5 23 35 16 16 4 0 

143 0 0 1 12 32 34 15 4 2 0 

149 0 0 3 27 46 17 6 1 0 0 

151 0 0 1 9 31 31 19 8 1 0 

160 0 0 0 7 17 31 22 12 8 2 

164 0 0 3 6 30 27 24 9 1 0 

168 0 1 0 18 24 31 19 6 1 0 

171 0 0 4 4 34 30 15 5 4 2 

183 0 0 1 18 45 23 9 1 2 1 

190 0 0 0 9 22 37 22 7 2 1 

197 0 0 0 8 21 40 23 8 0 0 

203 0 0 0 9 29 29 26 6 1 0 

204 0 0 0 16 46 21 15 2 0 0 

213 0 0 2 15 47 23 9 4 0 0 

219 0 0 1 11 35 29 22 1 0 1 

222 0 0 0 12 36 35 8 7 1 1 

227 0 0 1 13 39 35 7 5 0 0 

236 0 0 1 19 37 31 8 2 1 0 

242 0 0 3 15 29 28 25 0 0 0 

248 0 0 1 11 29 40 17 2 0 0 

258 0 0 0 9 32 41 16 1 1 0 

261 0 1 0 10 39 37 11 1 1 0 

265 0 0 2 15 32 24 11 11 5 0 

276 0 0 0 21 40 20 8 7 4 0 

283 0 0 4 18 33 19 8 10 7 0 

287 0 0 1 9 27 25 13 15 9 1 

297 0 0 3 19 44 13 11 5 4 1 
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Anexo 3 – Variação da Morfometria com a Abundância das espécies 
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Anexo 4 – Teste lógico do índice Delta. 

Profundidade (cm) 
Abundância Total 

“Pequenos” 

Teste 

lógico 

Abundância 

Total “Grandes” 

Teste 

lógico 
Índice Δ 

4 173483707.8 - 112260324.2 - - 

18 53815201.19 1 116404620 -1 0 

23 105188434.7 -1 55881355.93 1 1 

30 105345981 -1 84417873.19 -1 2 

33 86189955.25 1 148490303.3 -1 1 

38 47970044.93 1 78304043.93 1 2 

47 140217782.2 -1 78107892.11 1 1 

53 78930673.32 1 107402094.8 -1 2 

60 154959000 -1 63679200 1 3 

70 32805970.15 1 120679104.5 -1 4 

73 104301246.9 -1 108858553.6 1 5 

76 85508229.43 1 97841147.13 1 6 

86 252456000 -1 85722000 1 5 

92 158091360.5 1 124321549.2 -1 6 

94 162413793.1 -1 153069115.4 -1 7 

100 203802592.2 -1 133645663 1 6 

107 147894000 1 120764400 1 7 

117 141558662 1 116797653.5 1 6 

126 169004497.8 -1 86738380.81 1 5 

132 232093765.6 -1 109375361.6 -1 6 

136 144634097.7 1 72035294.12 1 5 

137 179271728.3 -1 110386213.8 -1 4 

143 103104477.6 1 126467014.9 -1 3 

149 68628742.51 1 66560479.04 1 4 

151 164111498.3 -1 88385764.06 -1 3 

160 53989253.73 1 45084776.12 1 2 

164 64205970.15 -1 57082388.06 -1 1 

168 81104932.74 -1 47123467.86 1 0 

171 150850768.5 -1 101065344.6 -1 1 

175 149949101.8 1 63646107.78 1 0 

183 85848439.82 1 67465676.08 -1 -1 

190 62455633.1 1 53063808.57 1 0 

197 33612593.7 1 24715142.43 1 -1 

203 105398601.4 -1 51664135.86 -1 -2 

204 35854671.28 1 127656599.1 -1 -3 

213 104770605.8 -1 62862363.46 1 -2 

219 52458682.63 1 24537125.75 1 -1 

222 56631041.26 -1 35440667.98 -1 -2 

227 80890664 -1 60715027.46 -1 -3 

236 65907046.48 1 88127136.43 -1 -4 

242 38525685.79 1 109939152.1 -1 -3 

248 51159940.21 -1 101803587.4 1 -2 
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258 45103241.9 1 103173665.8 -1 -1 

261 27129600 1 29602350 1 0 

265 158256000 -1 96036900 -1 -1 

276 217673306.8 -1 92159312.75 1 -2 

283 180683316.7 1 68956093.91 1 -1 

287 95914412.2 1 147694294.1 -1 -2 

297 85465603.19 1 163464705.9 -1 -1 
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Anexo 5 – Idades registadas em foraminíferos bentónicos fornecidas por Lisiecki e 

Raymo (2005) 

ime (ka) Benthic d18O (per mil) Standard error (per mil) 

0.0 3.23 0.03 

1.0 3.23 0.04 

2.0 3.18 0.03 

3.0 3.29 0.03 

4.0 3.30 0.03 

5.0 3.26 0.03 

6.0 3.33 0.04 

7.0 3.37 0.04 

8.0 3.42 0.03 

9.0 3.38 0.04 

10.0 3.52 0.04 

11.0 3.60 0.04 

12.0 3.92 0.05 

13.0 4.06 0.04 

14.0 4.28 0.03 

15.0 4.49 0.04 

16.0 4.75 0.03 

17.0 4.88 0.04 

18.0 5.02 0.03 

19.0 4.96 0.03 

20.0 4.99 0.04 

21.0 4.91 0.03 

22.0 4.88 0.03 

23.0 4.86 0.03 

24.0 4.81 0.04 

25.0 4.82 0.02 

26.0 4.67 0.04 

27.0 4.75 0.04 

28.0 4.75 0.03 

29.0 4.73 0.03 

30.0 4.62 0.04 

31.0 4.62 0.03 

32.0 4.60 0.03 

33.0 4.58 0.03 

34.0 4.59 0.03 

35.0 4.54 0.02 

36.0 4.45 0.03 

37.0 4.46 0.03 

38.0 4.41 0.03 

39.0 4.55 0.03 

40.0 4.55 0.03 

41.0 4.51 0.05 

42.0 4.50 0.03 

43.0 4.46 0.04 

44.0 4.48 0.03 

45.0 4.33 0.04 

46.0 4.36 0.05 
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47.0 4.38 0.04 

48.0 4.45 0.04 

49.0 4.46 0.03 

50.0 4.34 0.04 

51.0 4.33 0.05 

52.0 4.31 0.04 

53.0 4.44 0.03 

54.0 4.38 0.04 

55.0 4.31 0.03 

56.0 4.35 0.04 

57.0 4.43 0.04 

58.0 4.49 0.06 

59.0 4.43 0.04 

60.0 4.60 0.04 

61.0 4.51 0.05 

62.0 4.60 0.04 

63.0 4.53 0.04 

64.0 4.36 0.06 

65.0 4.48 0.05 

66.0 4.57 0.04 

67.0 4.44 0.05 

68.0 4.42 0.06 

69.0 4.47 0.05 

70.0 4.32 0.04 

71.0 4.22 0.05 

72.0 4.21 0.04 

73.0 4.23 0.04 

74.0 4.03 0.04 

75.0 3.95 0.04 

76.0 4.06 0.04 

77.0 4.08 0.05 

78.0 4.05 0.03 

79.0 4.05 0.05 

80.0 3.90 0.04 

81.0 3.82 0.04 

82.0 3.80 0.04 

83.0 3.83 0.04 

84.0 3.82 0.04 

85.0 3.95 0.06 

86.0 4.06 0.05 

87.0 4.18 0.05 

88.0 4.11 0.05 

89.0 4.08 0.04 

90.0 4.06 0.05 

91.0 4.03 0.04 

92.0 3.98 0.04 

93.0 3.90 0.03 

94.0 3.84 0.04 

95.0 3.77 0.05 

96.0 3.75 0.03 
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97.0 3.83 0.04 

98.0 3.90 0.04 

99.0 3.78 0.06 

100.0 3.81 0.06 

101.0 3.92 0.05 

102.0 3.86 0.05 

103.0 3.88 0.04 

104.0 3.92 0.05 

105.0 3.85 0.06 

106.0 4.00 0.04 

107.0 4.04 0.05 

108.0 4.11 0.04 

109.0 4.12 0.05 

110.0 4.04 0.05 

111.0 4.02 0.05 

112.0 4.03 0.04 

113.0 3.93 0.05 

114.0 3.81 0.05 

115.0 3.71 0.04 

116.0 3.58 0.04 

117.0 3.54 0.05 

118.0 3.44 0.06 

119.0 3.30 0.03 

120.0 3.27 0.04 

121.0 3.26 0.04 

122.0 3.18 0.03 

123.0 3.10 0.05 

124.0 3.27 0.04 

125.0 3.14 0.06 

126.0 3.16 0.04 

127.0 3.37 0.05 

128.0 3.71 0.07 

129.0 3.90 0.08 

130.0 3.67 0.09 

131.0 3.81 0.09 

132.0 4.20 0.06 

133.0 4.41 0.05 

134.0 4.70 0.05 

135.0 4.86 0.04 

136.0 4.82 0.05 

137.0 4.80 0.05 

138.0 4.89 0.04 

139.0 4.87 0.05 

140.0 4.98 0.05 

141.0 4.81 0.05 

142.0 4.75 0.06 

143.0 4.78 0.05 

144.0 4.82 0.05 

145.0 4.74 0.05 

146.0 4.77 0.05 
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147.0 4.82 0.05 

148.0 4.71 0.05 

149.0 4.75 0.04 

150.0 4.75 0.06 

151.0 4.66 0.06 

152.0 4.64 0.05 

153.0 4.62 0.04 

154.0 4.66 0.04 

155.0 4.51 0.04 

156.0 4.78 0.04 

157.0 4.74 0.04 

158.0 4.69 0.03 

159.0 4.66 0.05 

160.0 4.69 0.05 

161.0 4.65 0.04 

162.0 4.66 0.05 

163.0 4.70 0.06 

164.0 4.68 0.05 

165.0 4.68 0.05 

166.0 4.48 0.04 

167.0 4.41 0.06 

168.0 4.48 0.04 

169.0 4.50 0.04 

170.0 4.50 0.03 

171.0 4.53 0.04 

172.0 4.46 0.03 

173.0 4.38 0.03 

174.0 4.28 0.04 

175.0 4.32 0.05 

176.0 4.39 0.04 

177.0 4.46 0.04 

178.0 4.44 0.03 

179.0 4.48 0.05 

180.0 4.39 0.06 

181.0 4.46 0.03 

182.0 4.48 0.05 

183.0 4.37 0.04 

184.0 4.40 0.06 

185.0 4.59 0.06 

186.0 4.47 0.04 

187.0 4.40 0.05 

188.0 4.46 0.05 

189.0 4.39 0.04 

190.0 4.28 0.05 

191.0 4.13 0.05 

192.0 3.76 0.05 

193.0 3.92 0.05 

194.0 3.84 0.07 

195.0 3.91 0.05 

196.0 3.82 0.04 
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197.0 3.74 0.06 

198.0 3.82 0.04 

199.0 3.57 0.05 

200.0 3.53 0.07 

201.0 3.53 0.03 

202.0 3.63 0.06 

203.0 3.61 0.07 

204.0 3.78 0.05 

205.0 3.82 0.06 

206.0 3.77 0.07 

207.0 3.78 0.08 

208.0 3.71 0.07 

209.0 3.64 0.06 

210.0 3.57 0.07 

211.0 3.60 0.06 

212.0 3.61 0.06 

213.0 3.65 0.06 

214.0 3.56 0.07 

215.0 3.54 0.05 

216.0 3.53 0.04 

217.0 3.48 0.09 

218.0 3.72 0.05 

219.0 3.94 0.05 

220.0 3.98 0.06 

221.0 4.23 0.06 

222.0 4.38 0.09 

223.0 4.44 0.07 

224.0 4.39 0.07 

225.0 4.28 0.06 

226.0 4.29 0.05 

227.0 4.19 0.05 

228.0 4.19 0.12 

229.0 4.02 0.08 

230.0 4.30 0.06 

231.0 4.22 0.07 

232.0 4.17 0.07 

233.0 3.97 0.06 

234.0 3.84 0.05 

235.0 3.71 0.06 

236.0 3.66 0.05 

237.0 3.47 0.04 

238.0 3.51 0.06 

239.0 3.44 0.04 

240.0 3.44 0.06 

241.0 3.54 0.08 

242.0 3.68 0.06 

243.0 3.78 0.08 

244.0 4.05 0.06 

245.0 4.17 0.06 

246.0 4.38 0.05 
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247.0 4.31 0.04 

248.0 4.38 0.07 

249.0 4.36 0.05 

250.0 4.50 0.05 

251.0 4.58 0.04 

252.0 4.63 0.04 

253.0 4.52 0.06 

254.0 4.57 0.04 

255.0 4.37 0.05 

256.0 4.43 0.06 

257.0 4.55 0.05 

258.0 4.51 0.05 

259.0 4.52 0.04 

260.0 4.46 0.06 

261.0 4.52 0.03 

262.0 4.45 0.05 

263.0 4.46 0.05 

264.0 4.42 0.04 

265.0 4.44 0.05 

266.0 4.50 0.05 

267.0 4.50 0.05 

268.0 4.33 0.06 

269.0 4.52 0.06 

270.0 4.51 0.06 

271.0 4.50 0.05 

272.0 4.44 0.06 

273.0 4.44 0.03 

274.0 4.38 0.04 

275.0 4.38 0.05 

276.0 4.30 0.06 

277.0 4.44 0.05 

278.0 4.31 0.05 

279.0 4.23 0.07 

280.0 4.14 0.05 

281.0 4.21 0.04 

282.0 3.98 0.05 

283.0 3.87 0.06 

284.0 3.86 0.04 

285.0 3.84 0.04 

286.0 3.82 0.05 

287.0 3.89 0.04 

288.0 4.02 0.06 

289.0 4.06 0.05 

290.0 4.10 0.06 

291.0 4.11 0.04 

292.0 4.27 0.07 

293.0 4.22 0.06 

294.0 4.33 0.05 

295.0 4.31 0.03 

296.0 4.23 0.04 
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297.0 4.30 0.06 

298.0 4.17 0.04 

299.0 4.23 0.04 

300.0 4.02 0.07 
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Anexo 6 – Terminações dos grandes períodos glaciares (Lisiecki e Raymo, 2005) 

 

MIS  LR04 

Boundary Age(ka)  

1/2  14 

2/3  29 

3/4  57 

4/5  71 

5.1(peak) 82  

5.2(peak) 87  

5.3(peak) 96  

5.4(peak) 109  

5.5(peak) 123  

5/6  130 

6/7  191 

7/8  243 

8/9  300 

 


