




 

ii 

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS 

 

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e 

boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos. 

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada. 

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas 

no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho. 

 
 

 

 
Atribuição-SemDerivações 

CC BY-ND 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 

 

abaixo


 

iii 

AGRADECIMENTOS 

O presente estudo só foi possível devido ao apoio e à disponibilidade recebidos de todos aqueles, que de 

alguma forma, contribuíram para a sua realização. Em particular gostaria de expressar o meu mais 

sincero agradecimento: 

 

Em primeiro lugar, o meu reconhecimento é dirigido às Exmas. Senhoras Professoras Doutoras Maria 

Isabel dos Santos Rosa Caetano Alves e Lígia Nunes de Sousa Pereira de Castro, pelo acompanhamento, 

apoio e confiança prestados e sem os quais este trabalho não tinha sido concretizado. A disponibilidade 

e dedicação foram um ponto de referência, promovendo, simultaneamente, a minha autonomia na 

realização desta dissertação. 

 

Ao Exmo. Senhor Professor Doutor Pedro Callapez pela sua disponibilidade incondicional, o seu 

entusiasmo, a sua simpatia e o seu saber constituíram uma referência imprescindível para a construção 

desta dissertação. 

 

Ao Exmo. Senhor Professor Doutor Luís Gonçalves a disponibilidade, o acompanhamento prestado para 

saídas de campo e na partilha de bibliografia. 

 

Ao Exmo. Senhor Professor Doutor Carlos Galhano que se disponibilizou a fornecer as ferramentas 

necessárias para a realização do trabalho. Assim como, aos auxiliares de laboratório do Departamento 

de Ciências da Terra, da Universidade do Minho e da Universidade Nova de Lisboa, Sra. Eduarda Ferreira, 

Sra. Sandra Ferreira, Sr. António Saúl Sendas e Sra. Maria Elisabete Alves. 

 

Aos meus amigos e colegas de turma, pela ajuda, apoio e amizade. 

 

E por último, dedico este trabalho aos meus pais e à minha irmã pela compreensão, carinho e apoio 

recebidos ao longo destes anos, que pacientemente aguentaram, compreenderam e partilharam os 

momentos mais difíceis e os mais gratificantes deste percurso. 

  



 

iv 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE  

 

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não 

recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou 

resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.  

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho. 

  



 

v 

Taxonomia, biostratigrafia, paleoecologia e paleobiogeografia de palinomorfos do Cenomaniano médio 

da Nazaré 

RESUMO 

O trabalho apresenta o estudo palinológico de unidades sedimentares inseridas num extenso corpo 

carbonatado de idade Cenomaniano-Turoniano, representativo da instalação e evolução tectono-

sedimentar da Plataforma Carbonatada Ocidental Portuguesa. Neste corpo sedimentar, no promontório 

da Nazaré, foram recolhidas doze amostras nos níveis laminíticos margosos a margo-calcários, de cor 

negra e granulometria fina, do Cenomaniano médio. A análise palinológica teve como principal enfoque 

o estudo taxonómico, paleoecológico e paleogeográfico das associações de quistos de dinoflagelados 

(dinoquistos), tendo sido complementada por análises quantitativas. Verificou-se uma abundância relativa 

acentuada de pólenes e esporos, bem como, a ocorrência de forros internos de foraminíferos e de algas 

verdes apontando afinidades proximais, contíguas a cursos fluviais em ambientes de salinidade reduzida. 

As associações de dinoquistos são dominadas na maioria das amostras pelo taxon eurihalino 

Subtilisphaera sp. Contudo, em duas amostras os taxa dominantes são Xenascus sp. e o grupo 

Sentusidinium spp. A presença de Oligosphaeridium sp., Florentinia sp., Palaeohystrichophora 

infusorioides, Xenascus ceratioides, Coronifera oceanica, Downiesphaeridium sp. e Xiphophoridium 

alatum apontam para uma comunicação, algo constrangida, a condições marinhas. Este padrão sugeriu 

a prevalência de ambientes neríticos internos, pouco profundos, com algum grau de confinamento, 

possivelmente salobros, por vezes, abertos às condições marinhas. Os taxa de dinoquistos apontam, 

condições variáveis no meio, mas, em geral, de baixa a reduzida salinidade, rico em nutrientes, de 

produtividade alta e, provavelmente, com correntes ascendentes. A ocorrência de angiospérmicas, 

gimnospérmicas, pteridófitas, licófitas e briófitas representam, possivelmente, condições húmidas locais 

em climas sazonalmente quentes e áridos, inferidas pelo domínio de Classopollis sp. O limite 

estratigráfico obtido através da Primeira Ocorrência de Xiphophoridium alatum do Cenomaniano médio 

para o Hemisfério Norte, permitiram aferir uma idade não inferior ao Cenomaniano médio, inserindo-se 

no nível “B” de Choffat (1897) ou “Nível com Pterocera incerta”, correlativo à biozona de amonites com 

Acanthoceras rhotomagense, marcador da base do Cenomaniano médio. Os novos dados de índole 

palinológica permitiram estabelecer uma relação biostratigráfica com estudos anteriores para os 

dinoquistos na Nazaré. 

Palavras chave: Cenomaniano, Dinoquistos, Palinologia, Plataforma Carbonatada Ocidental Portuguesa. 
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Taxonomy, biostratigraphy, palaeoecology and palaeobiogeography of palynomorphs from the middle 

Cenomanian of Nazaré 

 ABSTRACT 

This work presents the palynological study of sedimentary units exposed in a large carbonate succession 

of the Cenomanian-Turonian age, which represents the installation of a marine domain, of the Western 

Portuguese Carbonate Platform. In this sedimentary units, exposed in the Nazaré promontory of the village 

of Nazaré, were collected twelve samples from the black laminitic marls and marly limestone levels, from 

the middle Cenomanian. The main focus of the palynological analysis was the taxonomic, 

palaeoecological and palaeogeographic study of dinoflagellate cyst assemblages (dinocysts), along with 

quantitative analysis. There was a marked relative abundance of pollens and spores, as well as the 

occurrence of microforaminiferal linings and green algae supporting the proximal affinities, close to fluvial 

freshwater input in low salinity environments. The dinocysts assemblages are dominated in most samples 

by euryhaline Subtilisphaera sp. However, in two samples the dominant taxa were the Xenascus sp. and 

the Sentusidinium spp. group. The occurrence of Oligosphaeridium sp., Florentinia sp., 

Palaeohystrichophora infusorioides, Xenascus ceratioides, Coronifera oceanica, Downiesphaeridium sp., 

and Xiphophoridium alatum suggest a moderate degree of exposure to open marine influxes. This pattern 

proposes the prevalence of a rather restricted shallow inner neritic palaeoenvironmental, possibly 

brackish, open to marine influences. The presence of dinoflagellates with different ecologies suggests 

variable conditions, but usually from variable to low salinity, rich in nutrients, high productivity, and, 

probably, with upwelling. The occurrence of angiosperms, gymnosperms, pteridophytes, lycophytes and 

bryophytes propose local humid conditions in seasonally hot and arid climates, inferred by the dominance 

of the Classopollis sp. The stratigraphic limit obtained by the First Occurrence of Xiphophoridium alatum 

from the middle Cenomanian to the Northern Hemisphere allowed to assess an age not lower than the 

middle Cenomanian, inside of the level “B” of Choffat’s (1897) or “Level with Pterocera incerta”, 

equivalent to the ammonite biozone with Acanthoceras rhotomagense, a marker of the lower middle 

Cenomanian. The new palynological data allowed to establish a biostratigraphic relationship for dinocysts 

with previous studies in Nazaré. 

 

Keywords: Dinocysts, Cenomanian, Palynology, Western Portuguese Carbonate Platform.
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Durante o Cenomaniano (100,5 a 93,9 Ma) o domínio marinho com sedimentação carbonatada 

estendeu-se a toda a Orla Meso-Cenozóica Ocidental de Portugal, constituindo um importante intervalo 

transgressivo de origem eustática que se encontra registado no enchimento pós-rift do onshore da 

Margem Ocidental Ibérica (e.g. Berthou, 1973, 1984b; Callapez, 2008; Martín-Chivelet et al., 2019). 

Esta sucessão estratigráfica inicia-se com corpos siliciclásticos grosseiros do Aptiano-Albiano que 

colmatam as séries sin-rift da Bacia Lusitaniana, às quais se segue um corpo carbonatado de idade 

Albiano médio-Turoniano inferior, representativo da instalação e evolução tectono-sedimentar da 

Plataforma Carbonatada Ocidental Portuguesa (Berthou, 1984a; Callapez, 1998). A arquitetura 

deposicional do corpo carbonatado, construída durante a tendência transgressiva de longo termo, 

verificada entre o Albiano médio e o Cenomaniano superior, é composta maioritariamente por calcários, 

calcários margosos e margas, intercalados com fácies mistas, siliciclásticas e dolomíticas, a qual se 

apresenta bastante fossilífera. Esta arquitetura está bem exposta nas regiões da Estremadura e Beira 

Litoral, com maior expressão nas regiões de Lisboa-Sintra-Ericeira, Nazaré-Leiria-Ourém e Baixo 

Mondego. Tal plataforma situava-se nos domínios do oceano Tétis localizados no sul da Europa, em meio 

favorável à proliferação de biótipos recifais, com bioconstruções de corais e rudistas, evidentes num 

subdomínio a sul do eixo estrutural de Nazaré-Leiria-Ourém, e com amonoides, registados num 

subdomínio a norte com fácies de plataforma aberta (e.g. Callapez, 1998, 2008). 

A área de estudo, localizada no promontório da Nazaré, concelho de Nazaré, insere-se nos 

domínios deste corpo carbonatado. Esta área é caracterizada por uma ampla exposição de níveis com 

fácies carbonatadas e mistas do Cenomaniano, equivalentes à “Formação Carbonatada” (Soares, 1966) 

da região do Baixo Mondego e dos setores da Beira Litoral e do norte da Estremadura situados entre 

Leiria, Ourém e Juncal. Devido à prevalência de fácies lagunares ricas em matéria orgânica, durante o 

Cenomaniano inferior e médio, o afloramento da Nazaré constitui um local de excelência para o estudo 

de associações de palinomorfos com relevância biostratigráfica e interesse para a caracterização 

paleoambiental deste troço da sucessão carbonatada, devidamente integrados com outros grupos 

taxonómicos anteriormente estudados. 

As descrições sedimentológicas, paleontológicas e estratigráficas foram amplamente 

documentadas numa série de trabalhos. Os primeiros estudos efetuados na região reportam a Paul 

Choffat in Saporta (1894) e Choffat (1900), tendo sido retomados posteriormente por França & 
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Zbyszewski (1963), Berthou (1973), Moron (1981), Lauverjat (1982), Reis et al. (1997), Corrochano et 

al. (1998) e Callapez (1998), entre outros trabalhos com referências mais pontuais (fide Callapez, 1999). 

A vertente da Palinologia foi abordada por Groot & Groot (1962), Moron (1981) e Trincão et al. (1991). 

Mais tardiamente, o conteúdo paleontológico da sucessão estratigráfica foi objeto de algumas revisões e 

atualizações que incidiram sobre os invertebrados, vertebrados e microrrestos palinológicos (e.g. 

Callapez et al., 2014; Oliveira, 2017).  

Apesar do interesse científico da região, Oliveira (2017) surge como o primeiro trabalho a 

identificar os quistos de dinoflagelados (dinoquistos) como biomarcadores em afloramentos da Nazaré. 

Estes biomarcadores da parte inferior do Cenomaniano médio do promontório da Nazaré, permitiram 

acrescentar em detalhe, informação paleoecológica, paleogeográfica e paleoambiental. Os resultados 

foram consistentes com as propostas nos estudos macrofaunísticos de Callapez (1998, 2008) e Callapez 

et al. (2014), os quais sugerem a articulação de um modelo tidal flat marginal-lagunar parcialmente 

separados por barreiras, com algum grau de confinamento, aberto a domínios de plataforma existentes 

em offshore. 

O presente estudo tem como objetivo geral dar continuidade a esta série de trabalhos, 

contribuindo para melhorar o conhecimento existente na área, com base em novos dados 

palinostratigráficos obtidos, principalmente, através do estudo dos dinoquistos. Este grupo de 

palinomorfos marinhos permitem obter informações importantes na reconstituição dos ambientes do 

passado e na evolução da história da Terra, sendo, igualmente, importantes na estratigrafia pelas 

indicações das idades relativas dos sedimentos e das rochas sedimentares. 

Com base nos dados palinostratigráficos obtidos nas sucessões sedimentares do Cenomaniano 

médio do promontório da Nazaré pretende-se: 

• Melhorar o conhecimento sobre a composição taxonómica; 

• Melhorar a informação paleoecológica, paleoambiental, paleoclimática e paleogeográfica 

de detalhe realizada na área;  

• Estabelecer correlações biostratigráficas, entre as associações da secção da Nazaré;  

• Estabelecer um quadro temporal da região.  

Para o desenvolvimento deste estudo foram importantes os trabalhos de campo para a recolha 

de dados de natureza estratigráfica, sedimentológica e paleontológica. Foram recolhidas doze amostras 

em níveis estratigráficos margosos e margo-calcários, de cor escura e granulometria fina, por serem 

favoráveis para o estudo palinológico. Após a amostragem foi efetuado o procedimento laboratorial que 

teve como objetivo concentrar os palinomorfos existentes na rocha, preparando-se lâminas delgadas que 
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possibilitaram a observação e estudo dos palinomorfos ao microscópio ótico. A preparação laboratorial 

e a análise microscópica foram desenvolvidas no Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL).  

O presente trabalho baseou-se, fundamentalmente, no estudo taxonómico dos dinoquistos, com 

referências aos pólenes, esporos, forros internos de foraminíferos, algas e acritarcas. Usaram-se métodos 

quantitativos e qualitativos que em conjunto com o estudo das associações dos palinomorfos permitiram 

reconstituir e reconhecer a distribuição paleoecológica e paleogeográfica da área no contexto 

transgressivo ocorrido durante o Cenomaniano na Plataforma Carbonatada Ocidental Portuguesa. Foram, 

ainda, efetuadas relações com o trabalho anteriormente realizado a nível palinológico, no Cenomaniano 

médio da Nazaré, por Oliveira (2017), bem como a integração de um contexto paleoambiental efetuado 

com base nos estudos macrofaunísticos de Callapez (1998, 2008) e Callapez et al. (2014). Também foi 

proposta uma relação biostratigráfica para os dinoquistos ao longo do Cenomaniano médio do 

promontório da Nazaré. 
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2. ENQUADRAMENTO DA ÁREA EM ESTUDO 

2.1  Enquadramento paleogeográfico 

A rotura generalizada da Pangeia durante o Triásico superior, promoveu o desenvolvimento 

gradual de dois novos oceanos mesozoicos (e.g. Reis et al., 2011): o Tétis Alpino, a ocidente do 

Paleotétis, sub-paralelo à margem sul da Ibéria, com direção próxima de E-W; e o Atlântico Central e 

Norte, subparalelo à Margem Ocidental Ibérica, com direção próxima de N-S (Ribeiro, 2013c) (Fig. 1). O 

rifting iniciado no Triásico superior (≈210 Ma) (Ribeiro, 2013c), continuou durante o Mesozoico e evoluiu 

para a abertura do Atlântico Norte durante o Cretácico inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibéria 

Figura 1 - Reconstituição paleogeográfica da distribuição dos continentes (Land) e neles as 
regiões montanhosas (Mountains), plataformas pouco profundas (Shallow water) e bacias 
oceânicas (Deep ocean basins) durante o Triásico inferior (Early Triassic) e o Cretácico superior 
(Late Cretaceous). Imagens disponíveis em https://www.britannica.com/science/Paleoclimate. 

https://www.britannica.com/science/Paleoclimate
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No Cretácico inferior a elevação da crosta, induzida termalmente, e o ajuste isostático levaram 

ao desenvolvimento de uma descontinuidade de rotura da bacia (break-up unconformity) (Wilson et al., 

1989, Dinis & Trincão, 1995; Pinheiro et al., 1996; Rasmussen et al., 1998; Kullberg, 2000), seguida 

da deposição de episódios de sedimentação continental siliciclástica (e.g. Dinis & Trincão, 1995). Esta 

descontinuidade marca o início da oceanização do Atlântico Norte, com rotura crostal pelo menos a sul 

da falha da Nazaré. A partir desta altura inicia-se a transformação da Margem Ocidental Ibérica em 

margem passiva, predominando num afluxo inicial de sedimentos do Maciço Hespérico, a este, 

colmatando a morfologia herdada das fases distensivas da Bacia Lusitaniana (Ribeiro et al., 1979). 

Durante o Aptiano, o cenário geotectónico evoluiu para um longo intervalo de detumescência 

térmica e transgressão marinha que culminou na instalação da Plataforma Carbonatada Ocidental 

Portuguesa (Berthou, 1973). Esta plataforma carbonatada com influência da Tétis foi-se estabelecendo 

durante a fase transgressiva no Albiano e Cenomaniano e continuou até ao fim do Turoniano inferior, 

sobre uma vasta área da Margem Ocidental Ibérica. Dentro desta configuração paleogeográfica, o Maciço 

Hespérico permaneceu como a maior massa terrestre emersa, consistindo maioritariamente de rochas 

variscas, as quais foram alimentando a plataforma (Fig. 3).  

A plataforma carbonatada atingiu a sua máxima extensão durante o pico transgressivo no 

Cenomaniano superior, numa tendência iniciada no Cenomaniano inferior, coincidindo com os limites 

terrestres da bacia, através de uma zona costeira ancestral que atravessava as regiões de Coimbra, 

Ourém, Tomar e Setúbal. Este pico transgressivo, caracterizou-se por ambientes, essencialmente, 

marinhos, com máximo incremento de sedimentação carbonatada, seguido de um período de reativação 

de vários eixos tectónicos N-S e NE-SW, com atividade diapírica conhecida desde o Jurássico, cuja 

atividade resultou em flexões e áreas levemente elevadas que compartimentaram os sistemas 

deposicionais marinhos durante o Cenomaniano superior. No final desta idade ocorreu um evento 

regressivo, associado a exposição subaérea, desenvolvimento cársico e incisão fluvial. No Turoniano 

inferior, a Plataforma Carbonatada Ocidental Portuguesa experienciou, ainda, um retorno temporário das 

condições marinhas pouco profundas com sedimentação carbonatada e mista, levando, posteriormente, 

a um enfraquecimento e redução progressiva da sedimentação carbonatada para fácies clásticas 

continentais (fluvial), transportadas do Maciço Ibérico (Callapez, 1998). 

A posição geográfica da plataforma carbonatada, favoreceu o desenvolvimento de um 

provincialismo marcado, afetando, principalmente, a biota marinha bentónica de águas pouco profundas, 

com importância para a proliferação de corais hermatípicos e recifes de rudistas, assinatura do oceano 

Tétis (Choffat, 1900). 
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2.2 O Cenomaniano 

2.2.1  Aspetos gerais 

O andar Cenomaniano é o primeiro de seis principais divisões do Cretácico superior (Fig. 2), 

tendo sido introduzido por Alcide d’Orbigny em 1847. O Global Boundary Stratotype Section and Point 

(GSSP) localiza-se nos flancos ocidentais de Mont Risou (1183 m) em França. Representa as rochas 

depositadas em todo o mundo durante os 100,5 e 93,9 Ma, no período Cretácico. Estas assentam sobre 

rochas formadas durante o andar Albiano e inferiormente às do andar Turoniano (Fig. 2). Considera-se 

a base do Cenomaniano, o nível 36 m abaixo do topo de Marnes Bleues, que corresponde à Primeira 

ocorrência (PO) (em inglês, First occurrence (FO)), do foraminífero plantónico Rotalipora 

globotruncanoides Sigal, 1948, na Formação de Marnes Bleues (Kennedy et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este período foi caracterizado pela formação de extensas plataformas carbonatadas pouco 

profundas devido ao movimento transgressivo marinho acentuado, iniciado no Albiano, levando os mares 

epicontinentais a cobrirem vastas áreas terrestres (Fig. 3). A instalação dos domínios marinhos 

Figura 2 – Extrato da Tabela Cronostratigráfica Internacional, versão 
em inglês 2019/05, com as subdivisões do Cretácico. Disponível 
em:http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2019-
05.pdf. 

http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2019-05.pdf
http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2019-05.pdf
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estabeleceu um quadro paleogeográfico, tanto na Ibéria como na Europa Ocidental e o Norte de África, 

caracterizado por um conjunto de maciços emersos circundados por plataformas carbonatadas, as quais 

passavam externamente a domínios de sedimentação pelágica (in Callapez, 1998). Entre essas áreas 

emersas reconhece-se o Maciço Hespérico, na Ibéria, o qual limitava as plataformas carbonatadas 

desenvolvidas na Margem Ocidental Ibérica (Fig. 3). 

A formação de novos domínios provocou uma rápida proliferação e diversificação de organismos 

marinhos, entre os quais, os dinoflagelados (e.g. Bujak & Williams, 1979; Leckie et al., 2002). Os 

movimentos eustáticos juntamente com os reajustamentos tectónicos geraram diversas alterações na 

fauna e nas sequências deposicionais nas regiões epicontinentais da Ibéria, estando temporariamente 

ou permanentemente invadida pelo oceano protoAtlântico Norte e a Tétis (Fig. 3).  

Durante o Cenomaniano, a posição paleogeográfica da Ibéria seria de cerca 30º N (Stampfli & 

Borel, 2002), destacando-se como um período de climas quentes e húmidos (e.g. Norris et al., 2002; 

Wilson et al., 2002; Forster et al., 2007; Bornemann et al., 2008; Friedrich et al., 2012), mesmo em 

latitudes relativamente elevadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 - Reconstituição paleogeográfica da Ibéria no Cenomaniano médio. NICM - margem 
norte da Ibéria; SICM - margem sul da Ibéria; WICM – Plataforma Carbonatada Ocidental 
Portuguesa; Iberian Massif - Maciço Ibérico; Ebro Massif - Maciço do Ebro; North Atlantic - 
Atlântico Norte; Tethys sea - Oceano  Tétis; Bay of Byscay – Baia da Biscaia; Iberian Basin – 
Bacia Lusitaniana; South Pyrenean Basin – Bacia Sul Pirenaica; Middle Cenomanian -  
Cenomaniano médio; Emerged – Superfície emersa; Shallow marine (carbonates) – 
Plataforma marinha pouco profunda (carbonatada); Continental – coastal (clastics) – Margem 
continental; Hemipelagic (carbonates) – Domínios hemipelágicos; Deep marine (carbonates 
and marls) – Bacia oceânica (carbonatos e margas) (baseado em Philip & Floquet, 2000 in 
Martín-Chivelet, 2019). 
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2.2.2  O Cenomaniano em Portugal 

As unidades carbonatadas do Cenomaniano-Turoniano em Portugal foram, inicialmente, 

documentadas numa série de trabalhos efetuados por Daniel Sharpe durante as décadas de 1830-40 e, 

posteriormente, continuados por Paul Choffat e seus colaboradores desde 1880 até ao início do século 

XX. P. Choffat descreveu com grande detalhe a estratigrafia e paleontologia do Cretácico de Portugal, 

sendo atualmente usada como referência nos estudos do Cretácico (Callapez, 1998). Diversos autores 

continuaram a temática desenvolvendo os estudos estratigráficos e paleontológicos do Cretácico (e.g. 

Loriol, 1887-88; Sauvage, 1897-98, 1898; Saporta, 1894; Costa, 1937, 1940; Andrade, 1937; Teixeira, 

1948, 1950; Romariz, 1946; Carvalho, 1951, 1955; Zbyszewski & Almeida, 1951; Moura, 1958). A 

partir da década do 60 os estudos do Cenomaniano-Turoniano efetuados por Soares (e.g. 1960, 1966, 

1972, 1974, 1980), por vezes em coautoria, centrados fundamentalmente na região do Baixo Mondego. 

Posteriormente, na década de 70 e 80 destacam-se os trabalhos efetuados por Berthou (1973, 1978, 

1984a, 1984b, 1984c, 1984d), que juntamente com Lauverjat e colaboradores, estabeleceram e 

ajustaram novas escalas biostratigráficas ao Cenomaniano-Turoniano de Portugal (in Callapez, 1998). 

Entre outros trabalhos, destacam-se, recentemente, os trabalhos efetuados por Callapez (1992, 93, 98, 

2001, 2008), Hart et al. (2005), Barroso-Barcenilla et al. (2011), Callapez et al. (2014) e Oliveira (2017), 

expondo a repartição espacial e paleoambiental das associações dos micro e macro fósseis do corpo 

carbonatado do Cenomaniano-Turoniano. 

Em Portugal o Cenomaniano está representado através de uma série descontínua carbonatada 

entre Lisboa e Aveiro, bastante variável em termos de espessura e fácies, sobrepondo uma sucessão 

espessa e complexa de unidades do Triásico superior, Jurássico e Cretácico inferior relacionados com a 

evolução e deposição sedimentar dos eventos ocorridos na Plataforma Carbonatada Ocidental 

Portuguesa (Callapez, 2003), localizada na Margem Ocidental Ibérica (Fig. 3), representativa da 

instalação do domínio marinho e dominância da sedimentação carbonatada. Insere-se numa série de 

megassequências limitadas por descontinuidades, com registo desde o Aptiano superior ao Campaniano 

inferior (Wilson, 1988; Cunha, 1992; Pinheiro et al., 1996) (Fig. 4). A parte inferior da megassequência 

(UBS4) é uma sucessão representada por conglomerados continentais e arenitos grosseiros com 

intercalações de argilas vermelhas, designada Formação da Figueira da Foz (Dinis, 1999). Os estratos 

siliciclásticos desta Formação estão sob uma sucessão espessa de carbonatos marinhos, relacionada 

com a subida do nível do mar do Albiano-Turoniano, usualmente designada Formação Carbonatada 

(Soares, 1966, 1980) (Fig. 5). Na região de Lisboa-Sintra os membros inferiores desta Formação são 

designados como “Belasianos” (Choffat, 1885, 1900). Esta Formação Carbonatada influenciada pela 
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Tétis, foi-se estabelecendo gradualmente durante o Albiano e o Cenomaniano, persistindo até ao fim do 

Turoniano inferior.  

A sedimentação centrou-se, maioritariamente, nos setores da Estremadura e Beira Litoral, onde 

a Bacia Lusitaniana se apresentava ativa desde o Triásico superior (Wilson, 1979). A extensão máxima 

estratigráfica da sucessão carbonatada varia do Cenomaniano médio ao Turoniano médio, coincidente 

com o nível elevado do mar no Cretácico “médio” (Hancock & Kauffman, 1979), quando as partes 

emergentes do oeste e sul da Europa e norte de África foram reduzidas e isoladas. 

Figura 4 - Síntese litostratigráfica do Cretácico da Margem Ocidental Portuguesa. Unidades informais entre parênteses. Triângulos: cor azul 
-fase transgressiva; cor verde - fase regressiva. UBS: descontinuidades sedimentares (Cunha & Reis, 1995 in Dinis et al., 2008). 

 

Choffat (1897a, 1900) estabeleceu uma sucessão estratigráfica tipo em Salmanha, Figueira da 

Foz, consistindo em 15 níveis numerados de “A” a “O” (Callapez, 1998), sendo que “A” foi reservada 

aos arenitos da Formação da Figueira da Foz (Callapez, 1999). Estas unidades constituem níveis guia 

com fácies bastante características, os quais permitem correlações dentro dos diferentes setores da 

plataforma carbonatada representados na Estremadura e Beira Litoral (Callapez, 2009). De acordo com 

os dados biostratigráficos (Berthou 1984a, 1984b, 1984c, 1984d; Berthou et al., 1985; Callapez, 1998), 

o Cenomaniano médio está representado pela unidade “B”, o Cenomaniano superior pelas unidades “C” 

a “J” e o Turoniano inferior pelas unidades “K” a “O”. Com base nos esquemas zonais das amonites 
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(Berthou, 1984c, Soares, 1980; Lauverjat, 1982; Callapez, 1998, 2004) estabeleceu-se o limite do 

Cenomaniano-Turoniano no topo da unidade “J” (Fig. 6 e 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choffat (1885, 1900) designou o termo “Belasiano” para agrupar as sucessões assentes sobre 

as camadas com amonites do Cenomaniano superior (nível “C” ou “Assentada com Neolobites 

vibrayeanus”; Choffat, 1990). Estas sucessões com cerca de 400 m de espessura subdividem-se em 

quatro unidades de calcários e margas, desde o Albiano inferior ao Cenomaniano médio (Rey, 1979; 

Berthou, 1973): 

1. “Nível com Knemiceras uhligi” 

2. “Nível com Polyconites subverneuili” 

3. “Nível com Exogyra pseudafricana” 

4. “Nível com Pterocera incerta” (= “Nível B” sensu Choffat, 1990 = “Alternância de 

margas gresosas e calcários margo-gresosos com Liostrea ouremensis” sensu Soares, 

1966) 

As primeiras unidades (1 e 2) foram redefinidas por Rey (1992) como Formação de Galé, e 

compreende as faunas atribuídas às biozonas de Mesorbitolina minuta, Neorbitolinopsis conulus, 

Orbitolina concave e O. duranddelgai (Albiano inferior-Vraconiano). As unidades 3 e 4 compõem a 

Figura 5 - Síntese da sucessão estratigráfica correspondente à megassequência Aptiano 
superior-Campaniano inferior da Margem Ocidental Ibérica (modificado de Callapez, 
1998, 1999 in Hart et al., 2004). 
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Formação de Caneças, correspondentes ao Cenomaniano inferior e médio, respetivamente (Rey et al., 

2006). As unidades “Assentada com Neolobites vibrayeanus” e “Calcários com Rudistas” (in Berthou, 

1973; 1984; Formação de Bica in Rey et al., 2006) correspondem à Formação de Bica (atualização 

sistemática sensu Callapez, 2003), correlativo ao Cenomaniano superior. 

 
Figura 6 - Cronostratigrafia e biostratigrafia do corpo carbonatado na região do Baixo Mondego (Callapez, 1998). 

 
Figura 7 - Cronostratigrafia e biostratigrafia do corpo carbonatado na região da Nazaré-Juncal-Leiria-Ourém (Callapez, 1998). 
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Durante o Albiano, verificou-se uma tendência transgressiva marinha em vastas áreas das 

margens continentais e do interior das plataformas dos vários continentes, permitindo a instalação de 

extensas plataformas carbonatadas. Em Portugal, durante esta idade, verificou-se a instalação de uma 

plataforma litoral protegida por barreira, compreendendo um domínio costeiro argilo-arenoso e um 

domínio interno infralitoral, margoso, com algas verdes, orbitolinas e ostras (Membro da Água Doce) e 

um domínio de alto fundo com calcários de rudistas e nerineias e cordões de areia (Membro de Ponta 

de Galé), na região de Lisboa. Estas unidades incluem-se na Formação de Galé e registam carbonatos 

do topo do Albiano inferior e Albiano superior. Estas fácies migraram progressivamente para o norte e 

leste durante o Albiano, permanecendo exclusivamente limitadas à região de Lisboa (“Nível com 

Knemiceras uhligi”). Exibem a primeira megassequência (Albiano-Cenomaniano superior), marcando o 

desenvolvimento dos estágios iniciais do desenvolvimento da Plataforma Carbonatada Ocidental 

Portuguesa e a sua evolução para um extenso domínio de planície aluvial de siliciclásticos grosseiros.  

A transição do Albiano para o Cenomaniano inferior corresponde a uma descontinuidade 

relacionada com um episódio regressivo dentro da plataforma carbonatada, podendo ter sido uma 

repercussão da rotação no sentido anti-horário e da translação para este da placa Ibérica, criando uma 

compressão com o continente africano (Martín-Chivelet, 1995) e uma transpressão (push-up) dos 

Pirenéus (Olivet, 1996; Canérot et al., 2005). A passagem para o Cenomaniano inferior (“Nível com 

Exogyra pseudafricana”), culmina numa sequência de plataforma restrita bem desenvolvida no sul da 

Estremadura (Choffat, 1900; Berthou, 1973, 1984b, c), ocorrendo, igualmente, na secção inferior do 

promontório da Nazaré (Callapez, 1998). É uma unidade distinta devido à presença de abundantes 

biostromas de Ilymatogyra pseudafricana, Ceratostreon flabellatum e bivalves. Caracteriza-se por 

associações de fósseis de diversidade moderada, com bivalves infaunais, equinoides, tartarugas e peixes, 

sugerindo um ambiente lagunar ligeiramente aberto ou de planície litoral (Callapez, 1998; Callapez et 

al., 2014). Posteriormente, o Cenomaniano médio, nível “B” (Choffat, 1990) ou “Nível com Pterocera 

incerta”, é caracterizado por uma sobreposição transgressiva bastante evidente, com expansão de fácies 

marinha carbonatada. Esta unidade persiste ao longo de uma extensa área, atingindo os setores norte e 

central da Bacia. Caracteriza-se por fácies mista de arenitos e calcários margosos e margas areníticas, 

com biostromas de Gyrostrea ouremensis (Choffat, 1886) e ocasionalmente amonites (Turrilites 

costatus), sugerindo ambientes de plataforma interna em domínios pouco profundos e planícies litorais, 

e lagunares restritos com ostras e alguma diversidade faunística bêntica, com influxo substancial de 

sedimentos siliciclásticos (Callapez, 1998). O clímax marinho transgressivo é atingido na base do 

Cenomaniano superior (Zona Calycoceras guerangeri; Berthou, 1984; Callapez, 2003), representado por 
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calcários nodulosos com Neolobites, Calycoceras e alveolinídeos, juntamente com rudistas na região de 

Lisboa-Sintra (Berthou, 1984; Callapez, 2004; Rey et al., 2006; Dinis et al., 2008). Este registo 

estratigráfico (C/D) coincide com as unidades clássicas de Choffat (1990), designado como “Assentada 

com Neolobites vibrayeanus” ou nível “C” e “Nível com Anorthopygus michelini” ou nível “D”. Ocorreu 

quando a fácies de plataforma de calcário noduloso com Calycoceras naviculare, Neolobites vibraeyanus, 

Angulithes mermeti e uma fauna bentónica ocuparam as regiões da Estremadura e Beira Litoral na 

Margem Ocidental Ibérica (Berthou & Lauverjat, 1979; Lauverjat, 1982; Berthou, 1984a, 1984c; Hart et 

al., 2005; Callapez, 2008; Dinis et al., 2008; Barroso-Barcenilla et al., 2011; Segura et al., 2014). Este 

pico transgressivo contribuiu para uma deposição de calcários com rudistas, em toda a Bacia (“Calcários 

com rudistas” in Berthou, 1973; 1984; Formação de Bica in Rey et al., 2006). Concomitantemente, 

ocorreu a individualização dos domínios, no setor norte, com uma sucessão de calcários margosos 

nodulosos com amonites e uma plataforma aberta com faunas bentónicas (Baixo Mondego; Choffat, 

1900; Soares, 1980; Lauverjat, 1982) e, no setor central, uma plataforma com extensos cordões de 

calcarenitos e um complexo de recifes de coral (Callapez, 2004) com construções de rudistas. Os 

movimentos tectónicos juntamente com o diapirismo da região contribuíram para uma diversificação da 

paleogeografia nestes setores (Callapez, 2003). Este ciclo continuou ao longo do Cenomaniano superior 

(nível E/I, Choffat, 1900), com o aparecimento de faunas de Vascoceras, nível “E”, difundindo-se ao 

longo do setor norte. Termina no topo do Cenomaniano superior (nível “J”, Choffat, 1900) por um estágio 

regressivo marcado pela introdução de uma fácies terrígena carbonatada e incisão fluvial, indicado por 

uma superfície descontínua paleocarsificada (hiato), exibindo a descontinuidade Cenomaniano-

Turoniano. Isto, sugere uma origem tectónica, possivelmente, causada pelo aumento da compressão nos 

Pirenéus (Tritlla & Solé, 1999) e Cordilheira Bética (Martín-Chivelet, 1995). A elevação da região, 

provavelmente esteve associada à fase magmática na Bacia Lusitaniana durante o Turoniano (Miranda 

et al., 2009) e no Coniaciano (Mahmoudi, 1991). A transição do Cenomaniano-Turoniano está exposta, 

numa série descontínua, nas localidades da Figueira da Foz e Coimbra, até Soure e Pombal.  

Esta série carbonatada do Cenomaniano desenvolveu-se nos vários setores, da Bacia, 

testemunhado uma vasta plataforma com influência da Tétis, que obstruiu os depósitos anteriores da 

Bacia Lusitaniana.  

A Formação Carbonatada do Cenomaniano-Turoniano situa-se nas regiões de Lisboa (Vale de 

Alcântara), Sintra, Cascais, Ericeira, Runa, Cercal, Alcanena, Ourém-Leiria-Nazaré, Figueira da Foz-

Coimbra (Baixo Mondego) e Aveiro-Palhaça. Na região de Lisboa, Cascais e Sintra evidencia-se uma forte 

série carbonatada fossilífera do Cenomaniano, diminuindo progressivamente em direção ao norte da 
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Bacia. Em Lisboa e Cascais, estas unidades são superadas por basaltos neocretácicos, com intercalações 

de tufos continentais (Complexo Basáltico de Lisboa). A norte de Torres Vedras, em afloramentos isolados 

de Runa, Cercal e Alcanede, documentam-se uma sucessão terrígena, fluvial ou de planície litoral 

(Cenomaniano inferior), seguido de uma plataforma carbonatada (Cenomaniano médio e superior) com 

fácies rudistas na parte superior. No promontório da Nazaré, a série do Cenomaniano é composta pela 

intercalação de calcários e margas, lagunares e planície litoral (Cenomaniano inferior a médio), encimada 

por calcários de plataforma externa de calcarenitos com rudistas do Cenomaniano superior, seguido por 

fácies margino-litorais e fluviais do Turoniano. No eixo estrutural da Nazaré-Cós-Juncal-Leiria, regista-se 

uma sucessão mais grosseira na base, composta por conglomerados, arenitos e argilas fluviais de idade 

do Aptiano a Cenomaniano, seguida de uma plataforma carbonatada com bioconstruções de rudistas, 

ostreídeos (Chondrodonta) e corais hermatípicos. A leste, na região de Ourém, a sucessão é semelhante 

à anterior, mas com calcários lagunares com ouriços do mar e exogiriníneos do Cenomaniano superior. 

A região do Baixo Mondego (Figueira da Foz-Coimbra) regista depósitos da plataforma carbonatada de 

calcários com amonites seguidos de fácies detríticas. Nestes os sedimentos detríticos do Cretácico 

inferior sobrepõem-se em direção à margem da Bacia até à base do Cenomaniano superior. Na região 

da Figueira da Foz a passagem do Cenomaniano-Turoniano apresenta um afloramento espesso rico em 

macrofósseis com valor biostratigráfico. Exibe as 14 unidades de Choffat (1897, 1898, 1900), com um 

registo de amonites e microfauna (Soares, 1980; Lauverjat, 1982; Berthou, 1984; Callapez, 1998, 2001, 

2004; Callapez & Soares, 2001; Hart et al., 2005) indicando que as unidades “C” e “D” tem idade na 

base do Cenomaniano superior. Nas regiões de Mira, Viso e Aveiro, localizadas próximas do limite norte 

da Bacia, apresentam unidades equivalentes às do Baixo Mondego, mas com carbonatos reduzidos e 

um Cretácico superior altamente desenvolvido, composto por uma série espessa de argila vermelha 

fluvial e flúvio-marinha, com peixes e tartarugas. 

2.3  Enquadramento geográfico e geológico 

A área em estudo localiza-se no promontório da Nazaré, concelho da Nazaré, entre o Sítio e o 

Guilhím (39º36’15.11’’N e 009º4’55.26’’W) (Fig. 8). Está representada na folha nº 26B da Carta 

Geológica de Portugal, escala 1:50 000 (Zbyszewski et al., 1961) (Fig. 9) e descrita na correspondente 

Notícia explicativa (França & Zbyszewski, 1963), ambas publicadas pelos Serviços Geológicos de 
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Portugal, na folha nº 306B da Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000 (IGE, 2003) e na Carta Geológica 

de Leiria e Batalha, escala 1:80 000 (Choffat, 1927 in Callapez, 1998).  

O conjunto das unidades litostratigráficas do Cretácico superior que compõem a ossatura 

geológica do promontório da Nazaré (Fig. 10) regista uma sucessão que se inicia por sequências 

detríticas greso-argilosas de origem aluvial (Formação da Figueira da Foz in Dinis, 1999, 2001), ricas em 

fósseis vegetais e expostas no extremo norte da praia da Nazaré. Segue-se um extenso corpo carbonatado 

do Cenomaniano-Turoniano, equivalente às Formações de Costa d’Arnes da Região do Baixo Mondego 

(Rocha et al., 1981) e de Bica da Região de Lisboa e Loures (Dinis, 2001), sobre o qual assenta o Sítio 

(Nazaré) e se desenvolve o essencial das arribas expostas a sul e oeste. Este conjunto é coroado por 

depósitos siliciclásticos do Turoniano a possível Santoniano, provavelmente equivalente à Formação de 

Oiã da Beira Litoral; sobre eles assentam, em discordância angular, a Formação dos Conglomerados e 

Argilas do Sítio de Nazaré (Antunes, 1979), cujas fácies de tipo “Garum” indicam ambiente deposicional 

de tipo cone aluvial, na dependência tectónica do eixo da Nazaré-Leiria-Pombal e da área diapírica da 

Nazaré–Caldas da Rainha, durante o intervalo do Campaniano-Maastrichtiano. Esta última unidade 

também se sobrepõe a intrusões de natureza basáltica, visíveis a norte do Forte de S. Sebastião, que 

cortam as unidades inferiores, também afetadas por um importante endocarso. No seu conjunto, estas 

unidades registam parte do cortejo sedimentar pós-Aptiano que inicia o contexto de margem passiva da 

margem continental oeste-portuguesa da Ibéria, já com deriva continental e expansão do fundo oceânico 

(Reis et al., 2007). 

Figura 8 - Localização da área em estudo. Composição de imagens produzida com recurso ao software QuantumGis 2.18.13 no sistema 
de coordenadas Lisboa Hayford Gauss IGeoE, EPSG: 102164. Fonte da imagem de satélite: GoogleEarth. 
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Esta sucessão integra-se nas sequências sedimentares limitadas por descontinuidades de caráter 

bacinal designadas por UBS4 de idade Aptiano superior-Campaniano inferior e UBS5 de idade 

Campaniano superior-Paleocénico (Cunha & Reis, 1993) da arquitetura estratigráfica da Orla Meso-

Cenozóica Ocidental Portuguesa (Callapez, 1999). Neste contexto, o corpo carbonatado do 

Cenomaniano-Turoniano regista a evolução tectono-sedimentar da Plataforma Carbonatada Ocidental 

Portuguesa (Berthou, 1984d), a qual representa o apogeu transgressivo da UBS4. Esta sucessão é, por 

sua vez, constituída pelo empilhamento de diversas sequências e parasequências, também elas limitadas 

por descontinuidades sedimentares com diferentes graus de significância, às quais correspondem 

variações significativas na composição da macrofauna, passando pela introdução de novos elementos 

faunísticos e/ou pelo desaparecimento de outros já existentes (Callapez, 1998). 

O Cenomaniano inferior exposto no sopé do promontório da Nazaré integra a base do corpo 

carbonatado. Regista, localmente, uma sequência de calcários margosos e calcários margo-gresosos 

Figura 9 - Extrato da folha nº 26B da Carta Geológica de Portugal, escala 1:50 000 (Zbyszewski et al., 1961) com a respetiva legenda 
e localização da área em estudo. Mapa produzido com recurso ao software QuantumGis 2.18.13 no sistema de coordenadas Lisboa 
Hayford Gauss IGeoE, EPSG: 102164. 
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cinzentos, intercalados com margas-gresosas laminadas, numa sucessão de biostromas com 

exogiriníneos, bioclast-supported, representando as “Camadas com Exogyra pseudafricana” do Belasiano 

(Choffat, 1885; Callapez, 1998). Estes níveis de plataforma interna, bastante mais espessos na região 

de Lisboa, estão, mais a norte, restringidos ao afloramento da Nazaré, acunhando lateralmente com 

corpos siliciclásticos de planície aluvial. O conteúdo macrofaunístico desta unidade é dominado por 

associações de bivalves epifaunais, maioritariamente de Ilymatogyra pseudafricana e Ceratostreon 

flabellatum, caracterizando um desenvolvimento em águas rasas (shallow water) com variações 

significativas de salinidade, temperatura e do afluxo de sedimentos, siliciclásticos grosseiros (coarse 

siliciclastic sediments) (Callapez, 1998, 1999). O desenvolvimento destes biostromas traduz um contexto 

transgressivo, já sentido desde o Albiano médio, com consequente retrogradação dos sistemas aluviais 

posicionados a partir da bordadura do Maciço Hespérico e instalação de uma planície litoral com 

encharcamentos lagunares, alongando-se para norte e este (Callapez, 1999). 

Estas camadas são limitadas no topo pela descontinuidade NEP/B1 marcada pela passagem de 

uma brecha calcária, gresosa, com Ilymatogyra pseudafricana a calcários margosos e laminitos com 

Gyrostrea ouremensis do Cenomaniano médio (Callapez, 1998), traduzindo uma evolução gradual no 

sentido do polo carbonatado (Reis et al., 2007). O nível seguinte, “B” (Choffat, 1897), bastante espesso, 

do Cenomaniano médio, consiste na alternância de calcários margosos mais ou menos ricos em 

Gyrostrea ouremensis (Choffat, 1886) e margas ou margas calcárias finamente laminadas, com cor 

cinzenta ou negra, com frequentes restos de vertebrados (Callapez, 1998; Callapez et al, 2014). A 

evidência de instabilidade tectónica é denunciada por estruturas do tipo slumping, deformando as 

camadas laminíticas, bem como, a intercalação de calcários brechoides com grandes intraclastos 

(Callapez, 1998 e 2009). No seio deste nível (descontinuidade B1/B2) dá-se uma inversão do sentido 

sequencial, com uma transição entre litofácies essencialmente laminíticas e um conjunto de bancadas 

espessas de calcário e calcário dolomítico (Callapez, 1998).  

Segundo Callapez (1998) as associações faunísticas presentes neste nível, entre as quais a 

associação com Gyrostrea ouremensis e Anisocardia orientalis, indicam a prevalência de espécies 

euritópicas, capazes de suportar condições variáveis e adversas do meio (salinidade, temperatura, etc.). 

As associações com bivalves epifaunais ou semi-infaunais bissados, principalmente, de Pseudoptera 

anomala e Gyrostrea ouremensis, caracterizam um desenvolvimento, essencialmente, na parte superior 

do andar sublitoral, num contexto de planície de maré ou de laguna, sujeita a algumas influências 

marinhas. Estas ocorrem em calcários wackstone/packstone e níveis finamente laminados de margas e 
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calcários mudstone. Também, ocorrem associações com Serpula sp. em calcários grainstone¸ sugerindo 

um meio envolvente algo energético, impossibilitando a fixação da infauna.  

As ecozonas do Cenomaniano inferior e médio com Ilymatogyra pseudafricana e Gyrostrea 

ouremensis caracterizam uma primeira mesosequência transgressiva da sucessão, representando um 

período de instalação do domínio marinho e de sedimentação carbonatada (Callapez, 1998). Os vestígios 

de restos de vertebrados, com fauna ictiológica, crocodilos e quelónios, denunciam, por sua vez, uma 

mudança de ambiente de plataforma interna aberta para um ambiente lagunar. 

A descontinuidade seguinte, B/C, dá início ao Cenomaniano superior, através de uma 

modificação substancial no cortejo de fácies e na composição da micro e macrofauna. A sequência 

correspondente representa uma importante superfície transgressiva com instalação de sedimentação 

marinha distal, registada por calcários nodulosos com o cefalópode Neolobites vibrayeanus (nível “C” de 

Choffat, 1897) e alveolinídeos, sobre margas dolomíticas com raros peixes (Callapez, 2009). Esta 

unidade antecede um importante conjunto de calcários wackestones e packstones bioclásticos, com 

intercalações métricas de calcários com rudistas e níveis de grainstone peloidais (às vezes ooidais) com 

foraminíferos (Reis et al., 2007). 

Nesta aceção, a base do Cenomaniano superior é marcada pela diferenciação de várias ecozonas 

com Pycnodonte vesiculare e Rhynchostreon columbum, muitos outros bivalves, gastrópodes e 

equinoides, documentando a existência de ambientes com condições marinhas francas, acompanhadas 

por um incremento da coluna de água, da diversidade da macrofauna e da quantidade de carbonatos 

presentes nos sedimentos. As associações fósseis correspondentes, representadas nos níveis “C” a “F”, 

traduzem ambientes de plataforma interna a externa, em parte situados abaixo do nível de base da 

ondulação costeira (Callapez, 1998).   

O nível “D” (Choffat, 1897) (“Nível com Anorthopygus michelini”) representa uma intercalação 

de calcário, compacto de tom creme, do tipo packstone/grainstone, com restos de corais, uma 

associação diversa de bivalves e exogyras, juntamente com equinídeos. Esta unidade e a anterior 

documentam o máximo de transgressão e alargamento da plataforma carbonatada (Dinis & Cunha, 

2004; Callapez, 2009), sendo reconhecidas, com grandes constâncias de fácies, desde a região de 

Lisboa, até à Nazaré, Ourém, Coimbra e Aveiro. Neste nível é frequente a associação com Rhynchostreon 

columbum, corais e nerineídeos, em estreita ligação com litofácies de calcário packstone ou grainstone, 

com textura calcarenítica e fraca concentração de terrígenos. Apontam para um meio relativamente 

agitado, pouco profundo e sujeito à ondulação (Callapez, 1998). 
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Acima do nível anterior assenta uma camada (nível “E” de Choffat, 1897) de alguns centímetros 

de calcário noduloso róseo a bege amarelado com numerosos moldes de Tylostoma ovatum, Helicaulax, 

Drepanocheilus (Callapez, 1998). A passagem para o nível seguinte (“F” de Choffat, 1897) é interposta 

pela descontinuidade E/F, caracterizada pela condensação do nível “E” (Choffat, 1897), tornando-se 

uma fácies calcarenítica com fauna recifal, sendo esta, também, uma característica, dos níveis “G” e 

“H” (Choffat, 1897). Estes níveis de sucessão carbonatada perirecifal (perireefal) de calcarenitos e 

calciruditos caracterizam-se por clusters de Caprinula e radiolitídeos. Na parte superior destas unidades 

são frequentes leitos, com alguns metros de extensão, de nódulos de sílex vermelho (Callapez, 1998). 

Junto ao Forte da Nazaré é possível observar o registo dos níveis “I” e ”J” (Choffat, 1897), sendo 

o primeiro um estrato margoso, fortemente bioturbado por Thalassinoides, seguindo-se intercalações de 

calcários e calcários margosos, com numerosos Polyptyxis e clusters, fragmentos do rudista Durania e 

moldes do gastrópode Trochactaeon, limitando a parte superior do Cenomaniano. Esta sedimentação 

margosa é comum em toda a plataforma carbonatada e, possivelmente, correlativa com o evento anóxico 

do Cenomaniano superior (Callapez, 2009). Os calcários do nível “J” e seguintes evidenciam, ainda, uma 

importante paleocarsificação local (e.g. Reis et al., 1997). 

O limite Cenomaniano-Turoniano está documentado na sucessão exposta no extremo norte da 

arriba (nível “K/L”), posicionando-se na passagem abrupta a uma sequência carbonatada branca a cor-

de-rosa, intercalada com estratos finos e laminados de calcário arenoso micáceo (Callapez, 2009), com 

fragmentos de Radiolites peroni, Apricardia sp. e corais (Callapez, 1998). Este conjunto é cortado por 

uma superfície erosiva de níveis de grés grosseiro (topo do Turoniano inferior) com acumulações na base 

de actaeonelídeos e radiolitídeos (Callapez, 1998), representativas da parte média do Turoniano inferior 

(nível “M” de Choffat, 1897) (Callapez, 2009). Estas fácies representam uma fase regressiva, com 

progradação dos sistemas transicionais situados a oriente da plataforma carbonatada (Callapez, 2009). 

Sobre estas camadas, assentam arenitos de origem aluvial (Callapez et al., 2014) (Formação de 

Oiã) (Reis et al., 2007) do Coniaciano-Santoniano, interpretados como um depósito numa planície 

costeira por um sistema fluvial de baixa sinuosidade que fluía para Oeste (Reis, 1983, 2000 in Reis et 

al., 2007). Acima destes, encontram-se diques basálticos olivínicos (Neiva, 1948) que se correlacionam 

com o Complexo Basáltico de Lisboa (Reis et al., 2007), finalizando o Cretácico com conglomerados 

siliciclásticos e lutitos encarnados com gastrópodes terrestres do Campaniano-Maastrichtiano (Antunes, 

1979 in Callapez et al., 2014) (Formação dos Conglomerados e Argilas do Sítio da Nazaré), 

representativos de uma orla de leques aluviais originados pela atividade vulcânica, a halocinese e a 
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reativação estrutural dos eixos da Nazaré-Leiria-Pombal e das Caldas da Rainha que soergueram o bloco 

posicionado a sudeste (e.g. Cunha, 1992; Callapez, 1998; Reis et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.4  Perfil geológico 

O levantamento do perfil geológico (Fig. 20) foi efetuado ao longo da parte sul da falésia do 

promontório da Nazaré, na sucessão carbonatada do Cenomaniano inferior equivalente ao topo das 

“Camadas com Exogyra pseudafricana” (Choffat, 1885, 1886, 1900) e ao Cenomaniano médio (nível 

“B” de Choffat, 1897 ou “Camadas com Pterocera incerta” sensu Choffat, 1885, 1886, 1900), entre o 

Síto e o Guilhím. A sucessão inicia-se no sopé da face sul do promontório da Nazaré, expondo a base do 

corpo carbonatado do Cenomaniano inferior, constituído por calcários, calcários margosos e calcários 

margo-gresosos, por vezes nodulosos, de tom amarelado a acinzentado, intercalados por lâminas 

A

B

Figura 10 – Promontório da Nazaré: lado Sul (A) e lado norte (B), com indicação do posicionamento dos níveis da sucessão tipo 
(Choffat, 1897a). CIFF- Cenomaniano inferior com sequências detríticas greso-argilosas de origem aluvial; CI – Cenomaniano 
inferior (Camadas com Exogyra pseudafricana); CM – Cenomaniano médio; CS1/CS2 – Cenomaniano superior com Neolobites 
vibrayeanus e Anorthipygus michelini; CS3 – Cenomaniano superior com Caprínulas; CS4 – Estrato margoso, fortemente 
bioturbado por Thalassinoides do Cenomaniano superior; CS5 – Topo do Cenomaniano superior; TI1 – Turoniano inferior; S- 
Turoniano superior a Coniaciano; β – Diques basálticos; CPM – Campaniano-Maastrichtiano. PN - Praia do Norte (in Rey et al., 
2009). 
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margosas, por vezes gresosas, de cor negra a acinzentada. Os calcários são predominantemente 

wackestone/packstone com biostromas de exogiriníneos, pertencentes à unidade “Camadas com 

Exogyra pseudafricana” (Choffat, 1885; Callapez, 1998). O topo desta sucessão representada por 

calcários margosos, packstone/wackestone, por vezes nodulosos com pavimentos de exogiriníneos (Fig. 

11 a e b), é limitado por um calcário brechoide de cor acastanhada com intraclastos carbonatados, 

demarcando a descontinuidade NEP/B1 (Fig. 11 a e c), transpondo a passagem entre o Cenomaniano 

inferior e o Cenomaniano médio (Fig. 11 c). A sucessão seguinte, nível “B” (Choffat, 1897) ou 

Cenomaniano médio, é uma unidade bastante espessa, compondo-se pela alternância entre calcários 

margosos fortemente bioturbados, essencialmente com Gyrostrea ouremensis, bancadas de calcário e 

calcário margo-gresoso intercalados por lâminas de margas compactas a friáveis, de tom negro a 

acinzentado e lâminas de margas calcárias, de tom negro a acinzentado (Fig. 12). As unidades margosas, 

podem evidenciar feixes de ripple-marks, de baixa ondulação, com espessuras milimétricas a 

centimétricas (Fig. 13). 

O sentido sequencial é invertido no seio da sequência do Cenomaniano médio, com uma 

transição entre litofácies essencialmente laminíticas e um conjunto de bancadas espessas de calcário e 

calcário dolomítico (Callapez, 1998). Foram identificados três ciclos de rotura sequencial, nas camadas 

38, 47 e 52, marcadas pela presença de calcário dolomítico micrítico, de cor acastanhada, com 

intraclastos carbonatados (Fig. 14). Estes calcários documentam as roturas sequenciais em condições 

Figura 11 - Intercalação de calcários margosos bioclásticos (a), com calcários margo-gresosos, nodulosos bioclásticos, com 
pavimentos de exogiriníneos (b). No topo calcário dolomítico micrítico com intraclastos carbonatados de tom acastanhado, 
documentando a transição do Cenomaniano inferior a médio (descontinuidade NEP/B1) (c). 

a b 
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áridas, de sedimentação bastante restrita, originada pela cessão da coluna de água (regressão marinha), 

no contexto transgressivo do Cenomaniano médio. As condições áridas são, ainda, observadas pela 

presença de pistas de perfuração preenchidas por minerais de gesso (Fig. 15 b), na camada 37, de 

calcário margoso, micrítico, de tom acastanhado, documentando um estilo de sedimentação do tipo tidal 

flat com domínio de superfície intermareal, por vezes em condições que não permitiram a colonização e 

desenvolvimento de elementos faunísticos. 

 

a b 

Figura 12 - Intercalação de lâminas de margas compactas a friáveis, de tom negro a acinzentado e lâminas de margas calcárias, de tom 
negro a acinzentado e no topo calcário dolomítico micrítico de tom acastanhado (a), traduzindo uma rotura sequencial, no Cenomaniano 
médio. Em b) pode observar-se um pormenor da sequência. 

a b 

Figura 13 - Intercalação de margas negras friáveis com margas calcárias, de tom acinzentado a negro (a), com ripple-marks, de baixa 
ondulação (pormenor em b). 

Figura 14 - Calcário dolomítico micrítico, de tom acastanhado, com intraclastos carbonatados, documentando uma rotura 
sequencial no Cenomaniano médio (a). Em b) pode observar um pormenor do calcário dolomítico micrítico. 

a b 
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A sucessão carbonatada, anterior à primeira rotura sequencial, marcada pela presença do 

calcário dolomítico, na camada 38, evidenciou um calcário micrítico, finamente laminado com 

bioconstruções algais de estromatólitos, na camada 23 e 25 (Fig. 16). 

Registaram-se evidências de instabilidade tectónica, nas camadas 41, 42, 48 e 52, através de 

figuras de deslizamento (slumping) (Fig. 17 a), sobretudo em calcários mudstone, de tom acastanhado, 

e figuras de carga (Fig, 17 b), nos níveis mais finos, laminíticos. 

A presença de biostromas de Gyrostrea ouremensis, formando, eventualmente, pavimentos 

espessos, maioritariamente, nos calcários margosos com outros invertebrados é evidente. A bancada de 

calcário noduloso, da camada 46, apresenta-se fortemente bioturbada com a representação de uma 

fauna diversa, como paleocomunidades de Exogyra pseudafricana, Cerastotreon flabellatum (Fig. 18 a), 

gastrópodes (Fig. 18 b e c), bivalves infaunais articulados (Fig. 18 d), abundantes redes de Thalassinoides 

(Fig. 18 d), corais (Fig. 18 f e i), pinças de crustáceos (Fig. 18 g), equinoides (Fig. 18 h e l) e nautiloides 

(Fig. 18 m). O tipo de comunidade identifica uma plataforma interna (inner-shelf) de salinidade normal, 

dentro da zona fótica. A presença de Exogyra pseudafricana traduz um nível transgressivo relativamente 

ao inferior, francamente marinho, de fundos oxigenados, dentro da zona fótica. Esta sequência é 

interrompida no topo por um calcário dolomítico micrítico acastanhado, representando uma nova 

regressão marinha. As camadas seguintes retomam o estilo de sedimentação anterior. A camada 51, 

fortemente bioturbada por redes de Thalassinoides (Fig. 19 c) apresenta, também, uma diversidade de 

bivalves, com Pseudoptera anomala (Fig. 19 a) e Pteria sp. (Fig. 19 b). A presença de bivalves como P. 

anomala e Gyrostrea ouremensis, na parte superior do perfil, sugere o desenvolvimento de um contexto 

de planície de maré ou de laguna, sujeita a influências marinhas (Callapez, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c 

Figura 15 - Sequência carbonatada consistindo na intercalação de calcários margosos, por vezes nodulosos 
bioclásticos, wackestone/packstone com lâminas margosas friáveis de tom negro (a). Pistas de perfuração 
preenchidas por minerais de gesso (b), num calcário margoso de tom acastanhado. Biostromas de Gyrostrea 
ouremensis num calcário margoso noduloso bioclástico, wackestone, de tom acinzentado (c). Pormenor 
indicado em a) pelo retângulo a tracejado apresentado em c). 
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a b 

Figura 16 - Calcário micrítico, finamente laminado com bioconstruções algais de estromatólitos (a). Em b) e c) pode observar-se um 
pormenor dos estromatólitos (retângulo a tracejado em a). 

Figura 17 - Figura de deslizamento (slumping) num calcário, mudstone, de tom acastanhado (a) e figura de carga (b), nos 
níveis mais finos, laminíticos, denunciando evidências de instabilidade tectónica. 

b 

a 

Figura 18 - Bancada de calcário noduloso bioclástico, packstone, fortemente bioturbado. Apresenta uma fauna diversa de: a) 
Cerastotreon flabellatum; b) Gastrópodes. 

a b 

c 
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Figura 18 (continuação) - Bancada de calcário noduloso bioclástico, packstone, fortemente bioturbado. Apresenta uma fauna 
diversa de: c) Harpagodes incertus; (d) Bivalves infaunais e redes de Thalassinoides; e) Pseudoptera anomala; f) Corais; g) Pinça 
de crustáceo; h) Equinoides; i) Corais; j) e k) Bivalves; l) Hemiaster scutiger; m) Nautiloides (Lessoniceras mermeti). 
 

a b 

c 

Figura 19 - Diversidade de bivalves de Pseudoptera anomala (a) e Pteria sp. (b) e 
redes de Thalassinoides (c). 
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Legenda:

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

Calcário margo-gresoso bioclástico, packstone, de tom amarelado a acinzentado com exogiriníneos

Calcário margoso bioclástico, wackestone, de tom acinzentado com exogiriníneos

Margas calcárias de tom acinzentado a negro com laminação

Calcário, grainstone, de tom beje com intercalações de margas calcárias de tom acinzentado a negro com
laminação

Calcário margoso bioclástico de tom acinzentado com exogiriníneos

Calcário margo-gresoso noduloso bioclástico, packstone, de tom acinzentado com exogiriníneos

Calcário margoso, packstone, de tom acinzentado

Calcário margo-gresoso bioclástico, packstone/wackstone, de tom acinzentado com exogiriníneos

Calcário margoso bioclástico, packstone, de tom acinzentado com pavimentos de exogiriníneos

Calcário margoso bioclástico, packstone, de tom acinzentado com pavimentos de exogiriníneos

Calcário maciço, wackestone, com intraclastos de tom acastanhado

Margas friáveis de tom negro com laminação

Bancada de calcário margoso noduloso bioclástico, wackestone, de tom acinzentado com Gyrostrea ouremensis

Figura 20 - Perfil estratigráfico do Cenomaniano inferior e médio do promontório da Nazaré. 
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Calcário margo-gresoso bioclástico, wackstone, de tom acinzentado, com Gyrostrea ouremensis
Calcário margoso com laminação
Margas de tom acinzentado com laminação
Calcário margoso noduloso, wackestone, de tom acinzentado
Margas de tom cinzento a negro
Calcário margoso noduloso de tom esbranquiçado a beje
Calcário bioclástico, wackestone, de tom beje com Gyrostrea ouremensis

Intercalações de margas friáveis de tom negro com calcário margoso, mudstone, de tom
acinzentado

Calcário gresoso, grainstone, de tom beje com Gyrostrea ouremensis

Calcário micrítico, finamente laminado com bioconstruções algais de estromatólitos

Intercalações de margas de tom negro com margas calcárias de tom negro a acizentado
com laminação

Intercalações de margas com margas calcárias de tom negro a acinzentado
Calcário margoso noduloso bioclástico de tom esbranquiçado com Gyrostrea ouremensis

Intercalações de margas friáveis laminadas de tom negro com margas calcárias de tom
acinzentado a negro com ripples marks
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Figura 20 (continuação) - Perfil estratigráfico do Cenomaniano médio do promontório da Nazaré. 
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Calcário margoso bioclástico, wackestone, de tom acinzentado com Gyrostrea ouremensis
Margas calcárias de tom acinzentado

Calcário margoso bioclástico de tom acinzentado com Gyrostrea ouremensis

Calcário, wackestone, de tom amarelado

Calcário margoso noduloso bioclástico, wackestone, de tom acinzentado com Gyrostrea ouremensis
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Intercalações de margas laminadas com margas calcárias gresosas de tom acinzentado a negro
Calcário esparrítico de tom acizentado

Intercalações de margas friáveis laminadas de tom negro com calcário margoso gresoso, packstone, de tom
acizentado

Calcário margoso noduloso bioclástico, packstone, de tom acinzentado com pavimentos de Gyrostrea
ouremensis, fortemente bioturbado com rede de thalassinoides

Intercalações de margas friáveis de tom negro com calcário margoso e margas calcárias. No topo apresenta
paleocomunidades de Gyrostrea ouremensis

Calcário noduloso bioclástico, packstone, de tom amarelado fortemente bioturbado

Calcário margoso, wackestone, de tom acinzentado
Calcário dolomítico, micrítico, de tom acastanhado

Intercalações de margas friáveis laminadas com calcário margoso bioclástico, packstone, de tom acinzentado a
beje, com paleocomunidades de Gyrostrea ouremensis

Intercalações de calcário margoso noduloso bioclástico, packstone, com fauna diversificada e rede de
thalassinoides

Margas friáveis de tom negro com laminação
Calcário dolomítico, intramicrítico, de tom acastanhado
Margas friáveis de tom negro com laminação

Intercalações de calcário margoso, packstone, de tom acinzentado com margas calcárias de tom acinzentado

Calcário margoso noduloso bioclástico de tom esbranquiçado com Gyrostrea ouremensis
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Figura 20 (continuação) - Perfil estratigráfico do Cenomaniano médio do promontório da Nazaré com a localização das amostras. 
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Intercalações de margas de tom acinzentado a negro com margas calcárias de tom acinzentado a negro
com laminação

Calcário, grainstone, de tom beje

Intercalações de calcário margoso bioclástico, packstone de tom acizentado com calcário margoso noduloso
bioclástico, packstone, de tom acinzentado com pavimentos de Gyrostrea ouremensis

Intercalações de margas calcárias de tom acinzentado com calcário margoso noduloso bioclástico,
wackestone, de tom amarelado a acizentado com laminação

Calcário, grainstone, de tom amarelado

Figura 20 (continuação) - Perfil estratigráfico do Cenomaniano médio do promontório da Nazaré. 
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3. MATERIAL, MÉTODOS DE RECOLHA, PREPARAÇÃO E ESTUDO PALINOLÓGICO 

O estudo do registo fóssil revela-se importante para as inferências paleoecológicas, 

paleogeográficas, taxonómicas e biostratigráficas, fundamentais para a reconstrução da história e 

evolução biológica e geológica. Contudo, os estudos quantitativos e qualitativos dos registos fósseis são 

limitados devido às circunstâncias preserváveis de cada organismo, à natureza litológica, aos fenómenos 

pós-deposicionais e ao acaso que determina a descoberta e estudos dos fósseis em particular (Evitt, 

1985). Além disso, os métodos e procedimentos aplicados nos estudos palinológicos podem adulterar o 

conteúdo e concentração dos palinomorfos, uma vez que há perdas ao longo do processo de preparação 

das amostras. A adoção dos métodos difere conforme as necessidades ou objetivos de cada estudo, 

devendo ser sempre adaptadas às circunstâncias de cada amostra. Importa ainda considerar que, a 

experiência pessoal de cada operador é essencial na preparação, de forma a otimizar o processo e 

diminuir as perdas existentes ao longo do tratamento.  

O reconhecimento geológico regional da secção em estudo foi feito através da informação 

cartografada na folha nº 26B da Carta Geológica de Portugal, escala 1:50 000, dos Serviços Geológicos 

de Portugal (Zbyszewski et al., 1961), na folha nº 306B da Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000 

(IGE, 2003) e na Carta Geológica de Leiria e Batalha, escala 1:80 000 (Choffat, 1927 in Callapez, 1998).  

Nos estudos mais recentes na região, destacam-se os trabalhos de Callapez (1998), Callapez et 

al. (2014) e Oliveira (2017), fundamentais para a condução deste trabalho. Os aspetos estratigráficos, 

sedimentológicos, paleontológicos e paleoecológicos, inclusive, os levantamentos dos perfis geológicos, 

destes últimos trabalhos referidos, permitiram o reconhecimento do corte geológico do promontório da 

Nazaré. 

3.1  Amostragem 

A seleção das unidades estratigráficas a amostrar, neste trabalho, teve como base o perfil 

estratigráfico de Callapez (1998) e Callapez et al. (2014), de modo a que fossem amostrados níveis 

superiores aos níveis palinológicos estudados, na base do Cenomaniano médio do promontório da 

Nazaré, por Oliveira (2017), uma vez que os estudos palinológicos neste corte e nesta idade são 

escassos. 

O processo de amostragem iniciou-se pela seleção das camadas a estudar, dando preferência a 

níveis margosos e margo-calcários friáveis e compactos, de cor escura e granulometria fina, por serem 
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características mais favoráveis para o estudo palinológico. Nas sucessões margosas laminíticas de 

sequência sedimentar contínua, formando uma camada de espessura considerável, foram feitas recolhas 

de várias amostras (base, meio e topo), para obter uma melhor representação da camada. 

Após a seleção, fez-se a recolha de 12 amostras (ver Fig. 20), com aproximadamente 200 g para 

cada uma, em sacos de plástico devidamente etiquetados. Para a referência da amostra foram adotadas 

três iniciais (Naz), correspondentes ao nome do local, seguidas do número da camada. De modo a reduzir 

a contaminação do material, removeu-se a parte exterior e superficial da camada.  

Os níveis amostrados foram registados em fotografia e acompanhados com a descrição sumária 

litológica, estrutural e paleontológica.  

3.2  Preparação laboratorial 

Com a preparação laboratorial pretendeu-se desagregar a amostra, eliminar quimicamente os 

materiais inorgânicos, limpar e concentrar o material orgânico e preparar para a observação e estudo ao 

microscópio ótico. Foi utilizada a metodologia standard que consistiu em três fases principais: 

desagregação mecânica das amostras, eliminação da fração mineral através de tratamentos químicos e 

limpeza e concentração de palinomorfos.  

Todo o procedimento laboratorial foi efetuado no Laboratório de Paleontologia do Departamento 

de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, tendo sido 

aplicadas as técnicas palinológicas adotadas nos procedimentos efetuados em Castro (2006). 

3.2.1 Desagregação mecânica das amostras 

O material recolhido no campo foi levado para laboratório, onde, numa fase inicial, se procedeu 

à desagregação da rocha, para aumentar a eficiência dos tratamentos químicos seguintes. A 

desagregação foi feita manualmente, para as rochas friáveis, ou com recurso a um martelo, para as 

rochas compactas (Fig. 21 a). 

Do material reduzido, usou-se apenas cerca de 30 g, pesado numa balança de precisão KERN 

440-43N (Fig. 21 b), arquivando-se o remanescente. Após a pesagem, o material foi colocado em frascos 

de Teflon® (resistentes ao ácido fluorídrico), devidamente etiquetados. 
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3.2.2 Eliminação da fração mineral através de tratamentos químicos 

A amostra foi submetida a tratamentos com ácidos (ácido clorídrico - HCl a 37% e ácido fluorídrico 

- HF a 48%), para eliminação dos materiais inorgânicos. Estes tratamentos foram realizados de forma 

segura dentro de uma hotte, fornecendo uma proteção respiratória para a exposição de vapores, 

principalmente, do HF. 

Os carbonatos foram atacados quimicamente, com HCl a frio, deixando reagir durante uma hora. 

Os frascos foram agitados manualmente com intervalos de 15 em 15 minutos de forma a otimizar a 

atuação do HCl e, também, permitir a lavagem do material que se acumulava nas paredes dos frascos, 

devido à formação de uma solução viscosa durante a reação. Adicionaram-se gotas de álcool etílico nas 

amostras que reagiram ativamente, reduzindo a intensidade da efervescência. 

Após uma hora, foi verificado se o ácido tinha atuado na sua totalidade e efetuada a lavagem 

com água destilada para se retirar o HCl. Decorridas quatro horas, tempo suficiente para a deposição 

dos palinomorfos, a suspensão sobrenadante foi vertida cuidadosamente. Deste modo, parte da 

suspensão contendo argilas foi eliminada. Foram feitas duas lavagens com água destilada, com intervalos 

de quatro horas para decantação da suspensão (Fig. 22 a). 

Após a última lavagem, o concentrado foi atacado com HF, para remoção de silicatos, tendo os 

copos sido colocados num agitador orbital a 50 °C e a 140 rpm (Fig. 22 b). Estes foram agitados durante 

quatro horas e, posteriormente, deixados a repousar durante quatro horas. Ao fim deste tempo, o líquido 

a b 

c 

Figura 21 - Etapas iniciais do procedimento laboratorial.  a) Desagregação da amostra; b) pesagem 
da amostra e; c) copos de Teflon®. 
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sobrenadante de algumas amostras permaneceu turvo, tendo sido necessário prolongar o período de 

decantação. Após as lavagens, efetuou-se novo ataque com HCl, durante uma hora, para eliminar 

fluoretos solúveis e sulfuretos, eventualmente presentes, para facilitar a desagregação dos palinomorfos 

da matriz, processo que irá melhorar a observação das suas características morfológicas. Passado uma 

hora, adicionou-se água destilada aos copos. Caso o concentrado se apresentasse viscoso, seria efetuado 

novo ataque com HCl. Após o ataque, efetuaram-se novamente lavagens com intervalos de quatro horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Limpeza e concentração de palinomorfos 

Após a eliminação de carbonatos e de silicatos, foi utilizado hexametafosfato de sódio diluído em 

água destilada para desflocular o concentrado, permitindo a suspensão de argilas, e a posterior 

eliminação das mesmas por decantação da suspensão. Utilizou-se dois produtos diferentes para a 

eliminação de argilas. Primeiro foi utilizado o desfloculante comercial “calgon” e depois utilizou-se 

hexametafosfato de sódio pró-análise, por este ter sido facilmente obtido através de um laboratório. 

Até obtenção de uma suspensão límpida, as amostras foram sujeitas a lavagens com intervalos 

de quatro horas, retirando-se a água em suspensão no fim da decantação e tendo sido colocado o 

desfloculante comercial ou hexametafosfato de sódio pró-análise no início da decantação. Foi necessário 

adicionar cerca de 2 a 3 gotas de HCl a 37 %, sempre que as amostras permanecessem em decantação 

por mais de 48 horas, impedindo a probabilidade de criação de fungos nas amostras.  

A grande percentagem de argilas na maioria das amostras dificultou o processo de limpeza, 

tornando-o moroso. Como tal, tentou-se inferir a relação de eficácia do desfloculante utilizado 

(hexametafosfato de sódio) entre as versões - “calgon”, produto comercial e o consumível químico. 

a b 

Figura 22 - Eliminação dos materiais inorgânicos. a) Lavagem do concentrado através da eliminação da suspensão sobrenadante 
e; b) copos de Teflon com HF colocados no agitador orbital. 
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Contudo, não se verificou uma superioridade na otimização de um destes devido, principalmente, ao 

desconhecimento da quantidade ideal de hexametafosfato a usar e ao desconhecimento da percentagem 

de argilas em cada amostra, podendo dizer-se que ambos tiveram o efeito esperado.  

Após ter sido obtido uma limpidez das amostras, procedeu-se à crivagem a húmido do depósito, 

utilizando-se crivos com malhas de 15 e 125 µm. A escolha destes crivos permite a eliminação dos 

fragmentos menores que 15 µm e maiores que 125 µm, retendo apenas a fração dentro destes limites, 

relevante para o estudo. 

A crivagem efetuou-se com recurso a um esguicho com água destilada promovendo e facilitando 

a passagem do concentrado através dos crivos. Na crivagem de 125 µm, foram utilizados copos de 

plástico para cada amostra, retendo o material resultante da crivagem. Em seguida, procedeu-se à 

crivagem <125 µm obtida com o crivo de 15 µm (Fig. 23 a). A observação de um tom límpido da água 

que passa através do crivo de 15 µm, é um indicador de conclusão da crivagem. Recorreu-se a uma 

panela de ultrassons para limpeza dos crivos durante 5 minutos. O concentrado retido no crivo de 15 

µm foi transferido com a ajuda de água destilada para frascos de vidro pequenos, devidamente 

etiquetados (Fig. 23 b). Para a permanência do concentrado nos frascos, foram colocadas 1 a 2 gotas 

de HCl (37%) nos frascos, para evitar o desenvolvimento de fungos. 

Os frascos com os concentrados palinológicos obtidos repousaram durante quatro horas e, 

posteriormente, com a ajuda de uma pipeta descartável retirou-se um pouco de água, evitando-se tocar 

no concentrado. 

Para o controle do estado de limpeza da fração tratada e crivada, procedeu-se à recolha de uma 

pequena quantidade de concentrado, para uma lâmina e observou-se ao microscópio. Verificou-se que a 

sequência de procedimentos se revelou ineficiente para a maioria das amostras, devido ao conteúdo 

elevado de argila, tendo sido necessário repetir algumas das fases anteriores. 

 

a b 

Figura 23 - Crivagem e concentração dos palinomorfos. a) Eliminação da fração <15 µm e; b) frascos com o concentrado 
palinológico, fração entre 125 e 15 µm. 
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A utilização de outras técnicas como a separação por densidades usando líquidos densos e/ou 

centrifugação não foram utilizadas. Uma vez que, a separação por líquidos densos é demorada na 

obtenção de uma densidade perfeita (2), permanecendo instável ao longo do tempo. E a centrifugação 

foi dispensável porque foi preferida a decantação, já que a probabilidade de quebra dos palinomorfos é 

grande, levando à difícil identificação. 

3.2.4 Montagem de lâminas 

Esta fase, finda o procedimento experimental, tendo como objetivo a preparação de lâminas com 

o concentrado palinológico da fração granulométrica selecionada, possibilitando a observação e estudo 

dos palinomorfos. 

Como tal, recorreu-se à utilização de uma placa de aquecimento SBS AOS-2001, pré-aquecida a 

50 °C, de lâminas e lamelas, devidamente limpas com papel absorvente humedecido com álcool, para 

se retirar a gordura existente, e etiquetadas. Foram preparadas duas lâminas de cada amostra. As 

lâminas foram colocadas sobre a placa de aquecimento, agitaram-se os frascos de vidro e foram 

transferidas cerca de 2 gotas de concentrado com a ajuda de palhinhas de plástico, para o centro da 

lâmina, homogeneizando-o, de forma a preencher a área da lamela (Fig. 24 a).  

Uma vez que ainda era necessário dispersar as argilas, foram colocadas 2 a 3 gotas de 

hexametafosfato de sódio no material depositado na lâmina, o que facilitou a dispersão das argilas para 

os bordos da lâmina. Depois das lâminas estarem secas, procedeu-se à montagem das lamelas.  

Para fixar a lamela à lâmina foram utilizados supositórios de glicerina, também, por serem 

baratos e por terem antibiótico que impede que os fungos proliferem nas lâminas. Colocou-se em cada 

lâmina 3 gotas de glicerina, previamente derretida num gobelet sobre a placa de aquecimento (Fig. 24 

b). Colocou-se a lamela e, com ajuda de uma palhinha de plástico, pressionou-se ligeiramente, 

distribuindo uniformemente a glicerina, removendo as bolhas de ar eventualmente formadas durante a 

colocação. Retiraram-se as lâminas da placa de aquecimento e deixaram-se arrefecer. Posteriormente, 

com a ajuda de uma escova, limpou-se o concentrado palinológico e a glicerina excedentes da lâmina. 

Por último, a lâmina foi deixada a secar e os bordos destas foram selados com verniz transparente, para 

reforçar a colagem à lâmina. 
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3.3  Observação microscópica e metodologia de estudo dos palinomorfos 

As observações foram efetuadas com recurso ao microscópio ótico Nikon Eclipse-E600, 

utilizando-se as objetivas de 20x, 40x, 60x e 100x, sendo que nesta última foi usado óleo de imersão. 

As lâminas foram observadas com varrimento em alinhamentos paralelos com a objetiva de 20x, 

com o objetivo de avaliar a produtividade. Como tal, identificaram-se e foram efetuadas contagens no 

mínimo de 250 palinomorfos, condição para se considerar a amostra produtiva para o estudo. A 

contagem, caracterização e respetivas fotografias dos palinomorfos foram registadas em tabelas 

produzidas para o efeito. 

A documentação fotográfica fez-se com recurso a uma câmara digital Nikon Digital Sight DS-L2, 

acoplada ao microscópio. Foram efetuadas estampas que se encontram em anexo com o espécime e 

respetivo número de amostra seguida das coordenadas retiradas da leitura do England Finder. 

3.3.1 Métodos de estudo 

Foram usados diferentes métodos para interpretar a flutuação das associações de palinomorfos 

em termos paleombientais e paleoecológicos: 

• Abundâncias relativas dos palinomorfos 

• Razão entre terrígenos e marinhos 

• Proporção entre esporos e pólenes bissacados 

• Proporção entre pólenes e esporos 

• Razão entre peridinióides e goniaulacóides 

a b 

Figura 24 - Preparação das lâminas para observação ao microscópio ótico. Disposição das lâminas sobre a placa de 
aquecimento para: a) colocação do concentrado palinológico nas lâminas com o auxílio de palhinhas de plástico e; b) 
colocação de gotas de glicerina nas lâminas. 
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O estudo das abundâncias relativas pode verificar-se de difícil interpretação devido ao número 

total de palinomorfos contados ser variável em cada amostra. Estas abundâncias calcularam-se através 

do número total de palinomorfos em cada amostra (i.e., dinoquistos, acritarcas, esporos, pólenes e forros 

internos de foraminíferos). Este estudo registou o número de espécies, em valores percentuais, em cada 

amostra, providenciando informação útil para a interpretação da distribuição dos palinomorfos. No 

entanto, não está isento de dados ilusórios, ou seja, a queda na abundância de uma espécie em particular 

causará o aumento aparente de outras espécies (Pearce, 2000), não considerando os fatores que 

controla essa proporção. Contudo, independentemente das incertezas, não deixa de ser um instrumento 

claro na interpretação dos paleoambientes e paleoecologias. 

O complemento de outros métodos como a razão entre terrígenos e marinhos, a razão entre 

peridinióides e goniaulacóides, proporção entre esporos e pólenes bissacados e proporção entre pólenes 

e esporos, pretende ultrapassar esses problemas, permitindo deduzir alterações nas propriedades físicas 

e químicas da água, como por exemplo, variações do nível do mar, temperatura da superfície da água, 

produtividade e salinidade (e.g. Brinkhuis, 1994; Whilpshaar & Leereveld, 1994; Prauss, 2001; Sluijs et 

al., 2005; Götz et al., 2008) e, também, reconhecer padrões climáticos, ambientes de deposição, relação 

entre taxa, etc. Estes parâmetros refletem-se nos padrões de distribuição dos palinomorfos, 

principalmente dos dinoquistos. 

Os estudos quantitativos, anteriormente, referidos, são registados em gráficos, quadros 

estatísticos e tabelas, produzidos com recurso ao software Microsoft Office Excell 2019.  

Os perfis geológicos, os dados litológicos e biostratigráficos foram produzidos com recurso ao 

software Canvas 14, sintetizando as distribuições estratigráficas dos taxa de dinoquistos na área. 

A identificação dos dinoquistos basearam-se nas descrições originais e diagnósticos destas 

espécies na bibliografia existente, seguindo o Eisenack Catalog Fossil Dinoflagellates (Fensome et al., 

1996). A classificação taxonómica ao nível de género e espécie seguiu as considerações da última edição 

de Lentin and Williams 2017 Edition (Williams et al., 2017), bem como, a base de dados do website 

DINOFLAJ2. Sempre que possível tentou-se classificar as formas dos dinoquistos até à espécie. 

A taxonomia dos pólenes e esporos foi feita até à família. Porém, mesmo não sendo o principal 

objetivo do presente trabalho, sempre que possível fez-se uma tentativa de se chegar ao género e à 

espécie. As terminologias e as afinidades botânicas dos pólenes e esporos seguiram a taxonomia 

proposta na base de dados do website www.fossilworks.org. 

  

http://www.fossilworks.org/
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4. PALINOLOGIA  

O termo Palinologia foi proposto em 1944 por Hyde & Williams, proveniente do grego παλυνω, 

que significa pulverizar, o qual está interligado com a palavra latina pollen, pó fino ou poeira. A palinologia 

é um ramo da ciência que estuda as estruturas de parede orgânica que podem ser isoladas após 

solubilização e eliminação da fase mineral dos sedimentos.  

Trabalhos pioneiros, dispersos e não sistemáticos, efetuados em 1840 por Ehrenberg, em 1867 

por Schenck, em 1884 por Reinsch e em 1885 por Bernie & Kidston, foram os percursos da Palinologia 

como disciplina independente. É então que, na década de 70 do século XX a Palinologia se afirma como 

disciplina de carácter científico, abrangendo os esporomorfos (esporos e pólenes) e os microrganismos 

planctónicos (quistos de dinoflagelados e acritarcas, algas e escolecodontes). Desde então, os estudos 

palinológicos, envolvendo material fóssil e atual, têm sido aplicados na taxonomia, genética e evolução, 

arqueologia, estudos forenses, melissopalinologia, alergologia, alterações climáticas, história da 

vegetação, biogeografia, biostratigrafia, entre outros. 

O termo palinomorfo, criado por Scott e introduzido por Tschudy em 1961, é utilizado para 

designar os esporos, pólenes, fungos e microrganismos planctónicos e bentónicos com revestimento 

celular não mineralizado (quistos de dinoflagelados e acritarcas, algas, escolecodontes e quitinozoários). 

Compreende os microrganismos ou “estruturas” de parede orgânica com dimensões entre 5 e 500 µm. 

O principal componente das paredes dos palinomorfos, a esporopolenina, é provavelmente um dos 

compostos mais inertes quimicamente, o que permite a acumulação e conservação de um grande 

número de palinomorfos nos sedimentos.  

O presente trabalho baseia-se, fundamentalmente, no estudo dos dinoflagelados fósseis (ou 

dinoquistos), sendo, posteriormente, objeto de caracterização mais detalhada.  

4.1  Dinoflagelados 

4.1.1 Características gerais 

Os dinoflagelados são organismos unicelulares eucariontes conhecidos em quase todos os 

ambientes aquáticos, incluindo lagos, estuários, mares epicontinentais e oceanos, de latitudes 

equatoriais a polares (Taylor & Pollinger, 1987; Matthiessen et al., 2005). No entanto, a maioria dos 
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dinoflagelados ocorrem em ambientes marinhos. Considerados uns dos principais produtores 

planctónicos dos oceanos, constituem os componentes essenciais do fitoplâncton, juntamente com 

outros microrganismos (diatomáceas, cocolitoforídeos, algas dianofíceas). Em Paleontologia e nas 

ciências da Terra, têm um particular interesse, pois constituem um bom indicador biostratigráfico e 

paleoecológico. 

Compreendem dimensões entre 5 e 100 µm de diâmetro, ainda que alguns possam ultrapassar 

os 2 mm. Estes seres vivos, são constituídos por uma célula com dois flagelos distintos: 

• o flagelo transversal, em forma de fita, com movimento ondulante circunda o corpo e 

está, normalmente, alojado no sulco equatorial denominado cíngulo, permitindo 

movimentos de rotação;  

• o flagelo longitudinal, geralmente cilíndrico com batimento do tipo chicote, estende-se 

para o exterior a partir do sulco longitudinal, sendo responsável por deslocamentos numa 

única direção e para a frente; 

• um núcleo eucariótico denominado dinocarion, em que os cromossomas estão sempre 

visíveis e condensados durante o ciclo mitótico.  

Considera-se que a extremidade da célula oposta ao flagelo longitudinal constitui o polo anterior 

ou apical (apex) e a que contém o polo posterior ou antapical (antapex). A face de onde emergem os 

flagelos e que apresenta o sulco longitudinal constitui a face ventral e o oposto, a face dorsal. O cíngulo 

divide a célula em duas metades: a anterior, epissoma (epiteca ou epicone), e a posterior, hipossoma 

(hipoteca ou hipocone) (Fig. 25). 

As estratégias alimentares dos dinoflagelados são variáveis, podendo ser autotróficos 

(fotossintéticos), originando uma parte importante da produção primária planctónica em lagos e oceanos. 

Cerca de metade das espécies são heterotróficas (capazes de ingerir partículas ou de outros organismos) 

ou mixotróficos (utilizam os dois tipos de nutrição). 

4.1.1 Ciclo de vida dos dinoflagelados e formação do quisto 

A reprodução nos dinoflagelados pode ser sexuada ou assexuada. A maioria das espécies, tem 

pelo menos, um estádio móvel biflagelado, porém, algumas apresentam um ciclo de vida complexo, com 

vários estádios.  

A maioria reproduz-se por reprodução assexuada (fusão binária ou cissiparidade), em que o 

individuo se divide por mitose, ficando cada metade com o mesmo genoma da “célula-mãe”. Muitos dos 

dinoflagelados produzem quistos (células com parede contínua e sem flagelos) durante o ciclo de vida. 
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O ciclo de vida dos dinoflagelados, com exceção do género Noctiluca, é haplonte, sendo o zigoto 

a única fase do ciclo de vida diplonte (Fig. 26). Em cerca de 20% das espécies conhecidas, o zigoto tem 

uma função importante como estrutura de resistência (hipnozigoto). Durante este ciclo, podem 

desenvolver quistos temporários, vegetativos e de resistência. Estes quistos são munidos de uma parede 

muito resistente à decomposição, a dinosporina (composto semelhante à esporopolenina), constituído 

por um polímero orgânico complexo, permitindo que esta seja preservada nos sedimentos e fossilize. No 

entanto, alguns podem ser constituídos por material inorgânico (carbonato de cálcio ou sílica), podendo 

igualmente fossilizar. Os quistos de resistência são os que correspondem na sua maioria aos 

dinoflagelados fósseis (dinoquistos), pois os restantes, são pouco resistentes à ação bacteriana. Estes, 

também denominados hipnozigotos, cujo interior, o processo vital é significativamente reduzido, 

normalmente produzidos pela fusão sexual, passando os dinoflagelados a um tempo de dormência 

obrigatório. No interior do quisto ficam retidos o citoplasma, o núcleo e as substâncias de reserva. As 

placas exteriores da forma móvel desagregam-se rapidamente e o hipnozigoto comporta-se como uma 

partícula sedimentar de parede resistente, suscetível de fossilizar. Logo, que as condições do meio se 

tornem propícias, a célula germina saindo do quisto uma forma livre que, rapidamente, passa a forma 

móvel que, por meiose, encerra o ciclo (Fensome et al., 1996 in Castro, 2006). Após o período de 

dormência variável, o protoplasma enquista e a meiose ocorre (Fig. 26). O enquistamento da célula 

ocorre através de uma abertura no quisto denominada arqueópilo, o qual tem geometria determinada 

pela morfologia original da teca. 

Figura 25 - Morfologia e orientação de um dinoflagelado móvel tecado (adaptado de 
Evit,1985 in Castro, 2006). 
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4.1.2 Taxonomia e morfologia geral dos dinoflagelados e dinoquistos 

Os dinoflagelados pertencem ao Reino Protista (Haeckel, 1866), Divisão Dinoflagellata (Bütschli, 

1885), do grego dinos, rotação em espiral e do latim flagellum, pequeno chicote (Fensome et al., 1996). 

Esta, por sua vez, divide-se em duas subdivisões: Dinokaryota (Fensome et al., 1993) e Syndinea (Corliss, 

1984). No entanto, para estudos paleontológicos, apenas interessa a Classe Dinophyceae (Pascher, 

1914), uma das quatros classes pertencentes à Subdivisão Dinokaryota. A grande maioria dos géneros 

fósseis está incluída nas ordens Gonyaulacales e Peridinales, da subclasse Perdiniphycidae (Tabela 1). 

Nos dinoflagelados tecados, as vesículas do anfiesma (revestimento celular com alvéolos ou 

vesículas) apresentam depósitos de celulose, a célula apresenta uma “parede” ou teca mais ou menos 

rígida constituída por placas, cujo número e disposição são típicos para cada espécie ou grupo 

taxonómico, permitindo que as células mantenham a sua forma mesmo quando fixadas. Quando não há 

deposição de celulose, ou esta é muito ligeira, as células não apresentam um revestimento rígido e são, 

Figura 26 - Ilustração esquemática do ciclo de vida dos dinoflagelados (Evitt, 1985; adaptado de Vernal 
et al., 2013). 
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por isso, muito frágeis. Neste caso os dinoflagelados estão protegidos por um sistema de membranas 

fosfolipídicas sendo normalmente referidos como dinoflagelados atecados ou nus.  

 

Tabela 1 - Classificação dos dinoflagelados no Reino Protista até à sua ordem, segundo Fensome et al. (1993). 

 Subdivisão Classe Subclasse Ordem 

Re
in

o 
Pr

ot
is

ta
 

Di
vis

ão
 D

in
of

la
ge

lla
ta

 

Dinokaryota 

Dinophyceae 

Gymnodiniphycidae 

Gymnodiniales 

Ptychodiscales 

Suessiales 

Peridiniphycidae 

Gonyaulacales 

Peridiniales 

Incerta 

Dinophysiphycidae 
Nannoceratopsiales 

Dinophysiales 

Prorocentrophycidae Prorocentrales 

Incerta 

Desmocapsales 

Phytodiniales 

Thoracosphaerales 

Incerta 

Blastodiniphyceae  Blastodiniales 

Noctiluciphyceae  Noctilucales 

Incerta Incerta  Incerta 

Syndinea Syndiniophyceae Syndiniales 

Incerta 

 

A classificação dos dinoflagelados e dos seus quistos é baseada principalmente na estrutura do 

anfiesma e a organização das placas da teca, referindo-se como tabulação.  

A forma do quisto é aproximadamente igual ao da célula móvel (em vida) atribuindo a estas 

estruturas o nome correspondente ao da teca adicionando o prefixo “para” (Fig. 27). Assim, as estruturas 

morfológicas da teca, como epiteca, cíngulo, hipoteca e sulco, correspondem, ao epiquisto, paracíngulo, 

hipoquisto e parasulco, respetivamente, considerado, por alguns autores, desnecessário efetuar essa 

distinção, uma vez que a morfologia do quisto reflete a morfologia da teca. 
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A tabulação dos dinoflagelados fósseis e atuais pode ser agrupada em seis tipos diferentes: 

gimnodinióide, suessióide, goniaulacóide-peridinióide, dinofisióide, nanoceratopsióide e prorocentróide 

(Fig. 28). Entre estes, os estudados neste trabalho foram os goniaulacóide-peridinióide. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.1. Tabulação goniaulacóide-peridinióide 

Na tabulação goniaulacóide-peridinióide as vesículas anfiesmais têm as placas tecais dispostas 

em séries de cinco ou seis placas latitudinais e uma série sulcal longitudinal. A tabulação revela uma 

repetição de temas em que as homologias interespecíficas podem geralmente ser reconhecidas. Os 

Polo apical
Teca Quisto

tabulação placa
sutura

paraplaca
parasutura

paratabulação

epiteca epiquisto

cíngulo paracíngulo

poro flagelar cicatriz flagelar

hipoteca hipoquisto

sulco parasulco

Polo antapical

Figura 27 – Relação entre as estruturas da teca e do quisto (adaptado de Evitt, 
1985 in Castro, 2006). 

Figura 28 - Tipos de tabulação. A- vista ventral; B a E- vista dorsal; F- vista 
apical oblíqua. (Castro, 2006 in Fensome et al., 1996). 
 

A- Gimnodinióide B- Suessióide C- Goniaulacóide-
Peridinióide

D- Nanoceratopsióide E- Dinofisióide F- Prorocentróide
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sistemas de designação de placas podem envolver a contagem objetiva, referenciada a diversos pontos, 

ou áreas na superfície da célula. 

Nos peridinióides e goniaulacóides, o padrão da tabulação é descrito de acordo com a 

organização da teca, desde o apex (polo anterior ou apical) ao cíngulo e antapex (polo posterior ou 

antapical), de acordo com a orientação ventral e dorsal. No lado ventral, está inserido o flagelo, enquanto 

que o arqueópilo está, geralmente, localizado na parte dorsal do quisto. A tabulação inclui as placas 

apicais, pré-cingular, cingular, pós-cingular e antapical, as quais estão organizadas de acordo com os 

vários sistemas (Evitt, 1985) (Fig. 29). O mais usado é o Sistema de Tabulação de Kofoid, desenvolvido 

por Kofoid (1907a, 1907b,1909, 1911), a partir dos trabalhos pioneiros de Stein, Butschi, Schutt, 

Paulsen e Fauré-Fremiet (Kofoid 1909). No entanto, alguns autores apresentam a combinação de dois 

modelos fundamentais: Sistema de Tabulação de Kofoid e Sistema de Tabulação de Taylor-Evitt. 
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Placas pré-cingulares

Placas cingulares

Placas pós-cingulares
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Placas antapicais
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Figura 29 - Esquema simplificado da tabulação dos peridinióides e goniaulacóides Vista ventral 
correspondente à área do sulco (roxo). Vista dorsal correspondente à área onde geralmente, o 
arqueópilo está presente (retirado de Vernal et al., 2013; adaptado de Fensome et al. 1993). 
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4.1.3.1.1 Sistema de tabulação de Kofoid 

Utiliza uma notação para referenciar as placas que definem as diferentes séries de acordo com 

a sua posição. As placas imediatamente anteriores ao cíngulo constituem a série pré-cingular; as 

imediatamente posteriores definem a série pós-cingular; as que contactam com o complexo do poro 

apical constituem a série apical; e as da região do antapex constituem a série antapical.  As placas que 

ocorrem entre estas duas séries são designadas, respetivamente por placas intercalares anteriores e 

posteriores. As placas do cíngulo formam a série cingular e as do sulco as placas sulcais. As placas de 

cada série latitudinal são enumeradas da esquerda para a direita, iniciando-se com a placa mais próxima 

da posição médio-ventral. São usados os seguintes símbolos: placas apicais (‘), placas intercalares 

anteriores (a), placas pré-cingulares (‘’), placas cingulares (c), placas pós-cingulares (‘’’), placas 

intercalares posteriores (p), placas antapicais (‘’’’) e placas sulcais (s) e dentro destas últimas, as placas 

sulcal anterior (as), sulcal acessória direita (ras), sulcal direita (rs), sulcal esquerda (Is) e sulcal posterior 

(ps). 

As figuras 30 e 31 ilustram, respetivamente, a tabulação goniaulacóide e peridinióide, de acordo 

com a notação de Kofoid. A tabulação pode ser representada de modo específico por uma fórmula de 

tabulação que mostra o número total de placas em cada série. A fórmula de referência dos goniaulacóides 

é 4’, 6’’, 6c, 6’’’, 1p, 1’’’’, 5s; e dos peridinióides, 4’, 3a, 7’’, 5’’’, 2’’’’.  

Este sistema apresenta algumas limitações como, o facto de não levar em conta: a homologia 

de algumas placas, a atribuição das placas a séries (por exemplo, as placas apicais contactam com o 

complexo do poro apical), a diferenciação das placas sulcais (i.e., em algumas espécies a placa sulcal 

pode ser considerada tanto pós-cingular como sulcal) e a definição da série antapical (não existem pontos 

de referência que ajudem a definir a série antapical). Contudo, o seu sistema introduziu uma 

nomenclatura para as placas constituindo uma contribuição importante para o entendimento da 

morfologia dos quistos de dinoflagelados. Diversos autores tentaram resolver as desvantagens 

apresentando outros modelos de numeração da tabulação (e.g. Taylor, 1980, 1990; Eaton, 1980; Evitt, 

1985; Edwards, 1990). 

4.1.3.1.2 Sistema de tabulação de Taylor-Evitt 

Este sistema utiliza cinco séries primária latitudinais, compreendendo um total de 18 placas 

primárias, não havendo área sulcal. A série das 5 placas primárias latitudinais rodeia uniforme e 

simetricamente a célula. O cíngulo inclui seis placas primárias hexagonais alongadas identificadas por a, 

b, c, d, e, f (Fig. 32). Há 6 placas primárias alternantes hexagonais e pentagonais em cada série, as 
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quais ladeiam o cíngulo; as placas primárias pré-cingulares ou pré-equatoriais principais são numeradas 

1, 2, 3,4, 5, 6 e as pós-cingulares ou pós-equatoriais são designadas por I, II, III, IV, V e VI. Em cada um 

dos polos há três placas primárias pentagonais, as do polo anterior designadas por polares são 

referenciadas por A, B e C, e as do polo posterior X, Y e Z (Fig. 32).  

 

 
Figura 30 - Tabulação goniaulacóide de acordo com o sistema de tabulação de Kofoid em vistas ventral (A), dorsal (C), apical (D) e antapical 
(E). B- pormenor da tabulação na posição médio ventral. CPA- complexo do poro apical, PF-poro flagelar, V e Ʌ - posição da inserção dos 
flagelos; cíngulo e sulco a branco (Castro, 2006 in Fensome et al., 1996). 

 
Figura 31 - Tabulação peridinióide de acordo com o sistema de tabulação de Kofoid em vista ventral (A), dorsal (C), apical (D) e antapical 
(E). B – pormenor da tabulação na posição médio ventral. CPA – complexo do poro apical, PF – poro flagelar, V e Ʌ - posição da inserção 
dos flagelos; cíngulo e sulco a branco (Castro, 2006 in Fensome et al., 1996). 

 

Para designar as subdivisões longitudinais de placas primárias (da direita para a esquerda); Evitt 

(1985) utilizou os seguintes termos e abreviaturas: “initialis” (i), “medialis” (m) e “ulter” (u). Para 
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designar subdivisões latitudinais de placas primárias (da anterior para a posterior) adotou os termos e 

abreviatura: “vorne” (v), “mittel” (m) e “hinten” (h). Assim, a primeira placa pós-cingular é interpretada 

como sendo dividida em três sub-placas longitudinais: a primeira é Ii, a segunda Im e a terceira Iu. 

Este modelo é aplicado, quase exclusivamente, usado para descrever e classificar os 

goniaulacóides. As características morfológicas principais dos peridinióides é a presença de placas 

intercalares entre as séries apical e pré-cingular no lado dorsal, o qual está ausente nos goniaulacóides. 

 

 

 

 

 

 

 

Na classificação dos dinoflagelados fósseis e atuais, a tabulação constitui uma importante 

característica de diagnóstico. Para além deste critério, existem outras evidências morfológicas usadas 

para distinguir e identificar as espécies de dinoquistos, como, principalmente, a parede, relevo e o 

arqueópilo.  

4.1.3.2.  Parede e relevo 

Quando os quistos apresentam uma forma e tamanho semelhantes aos da teca, são designados 

de proximados. Contrariamente, há quistos que são formados por um corpo central, aproximadamente 

esférico, rodeado por processos ou cristas, denominando-se corados ou proximocorados conforme a 

altura dos processos em relação ao diâmetro do corpo central (Fig. 33). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 32 - Modelo de tabulação de Taylor-Evitt, que mostra as designações das placas e a relação de modelos das placas com a inserção 
flagelar. A - epissoma em vista apical; B – hipossoma em vista antapical e C – vista ventral. PF- poro flagelar, V e Ʌ - posição da inserção 
dos flagelos; cíngulo a branco (Castro, 2006 in Fensome et al., 1996). 

Figura 33 - Tipos de quistos dependendo da relação entre a altura dos processos e o 
diâmetro menor do corpo central (Castro, 2006 in Fensome et al., 1996) 
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Os quistos têm uma ou várias camadas que encerram uma ou mais cavidades. Os quistos que 

apresentam duas paredes ou mais, separadas por cavidades, são denominados cavados. Os quistos que 

apresentem uma única parede, designam-se acavados. Os quistos cavados correspondem, geralmente, 

a formas proximadas mas, também, podem ser corados ou proximocorados. Dependendo da zona e do 

volume do quisto onde se situa a cavidade, reconhecem-se vários tipos de quistos cavados (Fig. 34). 

A parede externa do quisto pode ser lisa ou apresentar um relevo produzido pelo prolongamento 

e ascensão de um ponto da parede, denominados processos. Podem, também, surgir através de uma 

base linear, definindo anéis ou pregas designadas septos. Estes relevos têm morfologia e tamanhos muito 

variáveis. 

4.1.3.3.  Arqueópilo 

No fim do período de dormência, a célula contida no hipnozigoto abandona o quisto de 

resistência num processo que se denomina enquistamento. Nesta etapa, a saída do protoplasma gera 

uma abertura, denominada arqueópilo e a placa libertada opérculo. O arqueópilo pode formar-se pela 

separação de uma ou mais placas. Este pode ser totalmente livre, quando se abre o arqueópilo ou 

manter-se unido ao quisto (opérculo adnato) (Fig. 35). Se o arqueópilo for composto por placas de uma 

determinada série pode-se denominar apical, intercalar, pré-cingular (Fig. 35). Por vezes, as paraplacas 

pertencem a duas ou mais séries (arqueópilo combinado) ou formar-se pela perda do epiquisto completo 

(arqueóplio epitractal). 

Figura 34 - Tipos mais frequentes de quistos cavados (Castro, 2006 in Fensome et al., 1996). 
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4.1.3 Distribuição biogeográfica dos dinoquistos 

Os primeiros registos fósseis dos dinoflagelados surgem do Triásico superior. As extinções neste 

período causaram, simultaneamente, uma redução dos dinoflagelados no Jurássico inferior, mas nos 50 

Ma seguintes os dinoflagelados aumentaram exponencialmente de um mínimo de 13 espécies para um 

máximo de 420 espécies no Jurássico superior (Fig. 36). O género Rhaetogonyaulax sp. do Triásico 

superior é o primeiro registo fóssil de dinoflagelado evidente. No entanto, alguns autores acreditam que 

o aparecimento dos dinoflagelados possa estar marcado pela espécie Arpylorus antiquus no Silúrico 

superior.  

No Jurássico inferior aparecem os primeiros dinoflagelados proximados com arqueópilo apical 

(e.g. Dapcodinium) e quistos corados (e.g. espécies pertencentes ao género Polysphaeridium)(in 

Saraswati & Srinivasan, 2016).  

A diversidade das espécies, atingindo um pico depois do Jurássico inferior continuou até ao 

Cretácico. Neste último período, o Aptiano-Albiano foi um período de especiação, com um aumento 

acentuado na diversidade de espécies. A explicação para este facto será a invasão terrestre de ambientes 

marinhos, como confirmado pela curva eustática marinha (Fig. 36). Isso, deveria ter possibilitado o 

aparecimento de novos nichos ecológicos para os dinoflagelados, dando um impulso à sua evolução. 

Salientam-se, desenvolvimentos importantes no Aptiano-Cenomaniano como a proliferação dos taxa com 

tabulação assimétrica, como Cribroperidinium (Stover et al., 1996). 

Os quistos proximocorados e corados predominaram durante o Turoniano e o Campaniano 

(Cretácico superior). De igual modo, os quistos cavados tornaram-se importantes durante o fim do 

Cretácico (Sarjeant, 1974).  

Figura 35 - Tipos de arqueópilo (Castro, 2006 in Fensome et al., 1996). 
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A evolução dos arqueópilos no Cretácico superior foi estável. A maioria dos peridinióides possuía 

arqueópilos intercalares simples, embora alguns taxa apresentassem, arqueópilos intercalares com 

multiplacas ou epitractais dorsais. A maior variabilidade ocorreu no grau de fixação do opérculo intercalar. 

Os goniaulacóides tinham predominantemente arqueópilos apicais ou précingulares de placa simples, 

onde alguns taxa possuíam arqueópilos epitractais ou précingular de placa dupla. 

Em contraste com o Cretácico inferior, o Cretácico superior representou uma fase de estabilidade 

e consolidação, com aumento constante na diversidade de espécies, embora com um declínio no 

Turoniano-Coniaciano. Os goniaulacóides continuaram a dominar em ambientes de latitudes mais altas 

em plataformas pouco profundas e os peridinióides dominaram em diversas associações. 

Os dinoflagelados mantiveram altas diversidades até ao Eocénico, com picos no final do 

Cretácico inferior e no Eocénico inferior. Estes picos foram pontuados por perdas significativas no início 

do Cretácico superior e início do Cenozoico. Os dinoflagelados não foram afetados pelo evento K/Pg 

(Cretácico-Paleogénico, anteriormente K/T), o qual levou à extinção de outros organismos 

ecologicamente idênticos, como o fitoplâncton. Desde o Eocénico final, o padrão de evolução dos 

dinoflagelados alterou-se drasticamente, diminuindo até ao presente (Fig. 36).  

4.1.4 Significado da ecologia e paleoecologia dos dinoflagelados 

Nos oceanos, os dinoflagelados estão particularmente bem adaptados a ambientes neríticos, 

incluindo estuários, mares epicontinentais e plataformas continentais. Isto será, provavelmente, devido 

à sua capacidade tolerável a condições de baixa salinidade, em adição à disponibilidade de nutrientes e 

estratificação das massas de água. 

Desde os trabalhos pioneiros de Wall et al. (1977), documentando a distribuição atual dos 

dinoquistos nos sedimentos, que vários estudos palinológicos têm descrito os padrões de distribuição 

dos dinoquistos nos oceanos (e.g. Dale, 1996; Rochon et al., 1999; Marret & Zonneveld, 2003; de Vernal 

& Marret, 2007). Estes forneceram indicações na abundância dos dinoquistos nos sedimentos, sugerindo 

um padrão crescente na diversidade à medida que nos afastamos da costa. As diversidades das 

associações de dinoflagelados atingem valores mais altos na zona de transição entre o ambiente 

hidrográfico costeiro e oceânico (sensu Wall et al., 1977), indicando que a transição entre estes domínios 

é um importante limite ecológico para o fitoplâncton (Dale, 1996). 
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Estudos realizados a grande escala por Wall et al. (1977), Dale (1983, 1996) e Marret & 

Zonneveld (2003) indicaram que os dinoflagelados se distribuem de acordo com grandes zonas 

biogeográficas correspondentes a zonas polares, boreais, temperadas e tropicais/subtropicais. Foi 

observada uma diminuição latitudinal na diversidade das comunidades, sendo as tropicais geralmente 

mais diversas que as polares (Wall et al., 1977; Mudie, 1992; Dale, 1996; Mathiessen et al., 2005). 

Reconheceram-se espécies com comportamento universal ou cosmopolita ocorrendo numa vasta 

abrangência latitudinal de ambos os hemisférios, mas, também, algumas com comportamento restrito 

(provincialismo). Apenas alguns taxa parecem ocorrer exclusivamente em latitudes polares e subpolares. 

Além disso, as composições das associações das espécies aparentemente diferem nos oceanos Atlântico 

e Pacífico. Como tal, verificou-se a existência de alguma regionalização nas distribuições dos dinoquistos 

(de Vernal et al., 2013).  

Wall et al. (1977) concluíram que os valores de abundância diminuem em ambientes costeiros 

de latitudes mais baixas e que isso, também, estaria associado a taxas decrescentes na produtividade 

Figura 36 - Diversidade de dinoflagelados fósseis e variação do nível eustático ao longo do tempo 
geológico. Cenozoico: P - Paleocénico, E - Eocénico, O – Oligocénico, M – Miocénico, P no topo do 
Cenozoico – Pliocénico (after MaCrae et al., 1996). 
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primária em direção a ambientes equatoriais. Esses autores, também, indicaram que a taxa de 

produtividade primária diminui em direção ao offshore, enquanto que a abundância de quistos nos 

sedimentos aumentou. 

Estudos das associações de dinoflagelados demonstraram uma relação com as variações da 

temperatura da água, independentemente da escala espacial (e.g. Marret & Zonneveld, 2003; Radi & de 

Vernal, 2008). Em ambientes de águas mais quentes foram encontradas maiores diversidades de 

dinoflagelados, tanto em situações costeiras estuarinas ou estuarinas/neríticas, como em áreas offshore. 

Números mais moderados foram encontrados em ambientes estuarinos e costeiros temperados 

influenciados por sistemas de corrente fria ou de upwelling (Wall et al., 1977). Nos oceanos e lagos a 

estratificação das massas de água (propriedades físico-químicas distintas) ocorre, geralmente, em 

períodos quentes, provocando o aquecimento das camadas superficiais da água, o qual favorece um 

gradiente térmico. Estas condições favorecem a proliferação excessiva dos dinoflagelados que se tornam 

dominantes nas comunidades fitoplanctónicas (Reynolds, 2006). A proliferação excessiva de 

dinoflagelados poderá, também, indicar meios eutrofizados devido a elevadas concentrações de 

nitrogénio e fósforo (Dale & Fjellså, 1994; Marret & Zonneveld 2003). Além disso, Taylor & Polingher 

(1987) identificaram o mesmo cenário de proliferação em ambientes anóxicos induzidos pela presença 

de sulfureto de sódio. 

A existência de diferentes estratégias de nutrição, também, tem consequências importantes na 

distribuição dos dinoflagelados. Sendo assim, as espécies fotossintéticas habitam as zonas fóticas, 

enquanto que as espécies hetero e mixotróficas serão encontradas em locais onde a produtividade 

primária é bem desenvolvida. Igualmente, o conteúdo de nutrientes desempenha um papel decisivo na 

distribuição dos dinoflagelados. Os domínios costeiro/nerítico apresentam uma maior distribuição 

relativamente ao oceânico, principalmente, devido à baixa concentração de nutrientes deste último (Dale, 

1996). 

A diversidade de dinoflagelados nas comunidades atuais diminui com a salinidade (Pospelova et 

al., 2004; Mathiessen et al., 2005), do mesmo modo, as variações da salinidade provocam mudanças 

morfológicas nos quistos (Lewis et al., 1999). 

As associações de quistos atuais estão relacionadas aos conceitos de 

estabilidade/previsibilidade. Os ambientes costeiros tendem a ser instáveis e imprevisíveis e são 

tipificados por taxa oportunistas que ocorrem em comunidades de baixa diversidade e alta abundância. 

Uma das dificuldades nas análises da evolução e da diversidade dos dinoflagelados é a natureza 

do quisto no registo fóssil. Como a maioria dos dinoflagelados fósseis são quistos de parede orgânica e 
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apenas 13 a 16% das espécies modernas produzem quistos fossilizáveis (Head, 1996), surge a questão 

de quão representativo é o registo dos dinoflagelados. A grande maioria dos dinoflagelados fósseis 

pertencem a poucas famílias atuais, aparentando uma continuidade significativa nas linhagens de 

formação dos quistos (Fensome et al., 1997). Surgem, então, várias hipóteses para explicar as 

influências na diversidade dos dinoquistos. Por exemplo, o declínio dos dinoflagelados no Cenozoico 

poderá ter sido o resultado de algumas variantes como o arrefecimento do clima, maiores sazonalidades, 

flutuações do nível eustático e a reorganização das correntes oceânicas resultantes da tectónica de placas 

e do início da glaciação. Tais mudanças podem ter afetado adversamente linhagens que se teriam 

desenvolvido em ambientes mais quentes e pouco variáveis (Fensome et al., 1997). Além disso, sugere-

se que a elevada diversidade dos dinoflagelados durante o Cretácico terá sido devida à combinação das 

condições entre a subida relativa do nível do mar e a formação de grandes plataformas neríticas 

(Fensome et al., 1997). De igual forma, os padrões de diversidade podem ser afetados por características 

como, a área/volume e tipo de rocha, diferenças de preservação e interesses de estudo (Raup, 1976; 

Sheehan, 1977). Contudo, os estudos das associações de dinoflagelados permitem discernir as relações 

entre as associações e as condições do meio aquático, incluindo a temperatura, salinidade, nutrientes e 

produtividade primária, bem como, as características tróficas e a distribuição dos dinoflagelados, 

servindo de ferramenta na reconstituição, sobretudo, da paleoecologia, da paleoceanografia e da 

paleogeografia dos ambientes marinhos.  
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5. ANÁLISE DO CONTEÚDO PALINOLÓGICO 

A identificação e caracterização do conteúdo palinológico permitiu classificar taxonomicamente 

os palinomorfos encontrados nas amostras estudadas. A diferenciação e quantificação dos grupos 

palinológicos de cada amostra possibilitou o estudo da distribuição dos taxa, resultando, através de 

cálculos de abundância e frequências relativas, em tabelas e gráficos estatísticos. 

Para efeitos estatísticos, as amostras foram consideradas positivas com 250 palinomorfos. Todas 

estas, apresentaram-se profícuas para o estudo do conteúdo palinológico. Em geral, os pólenes e os 

esporos encontravam-se em melhor estado de conservação que os dinoquistos. 

O conteúdo palinológico apresenta uma grande diversidade de palinomorfos, tendo sido 

identificadas 6033 espécimes que se distribuem por: 

• 24 taxa de dinoquistos (3 géneros e 1 espécie de peridinióides, 12 géneros e 8 espécies 

de goniaulacóides); 

• 16 taxa de pólenes (3 géneros e 2 famílias de pólenes de angiospérmicas, 1 espécie e 

6 géneros de pólenes de gimnospérmicas, 1 grupo de angiospérmicas de afinidade incerta 

e 1 grupo de coníferas de afinidade incerta, 1 grupo de pólenes bissacados); 

•  27 taxa de esporos (6 espécies, 15 géneros e 1 família de pteridófitas, 1 grupo de 

pteridófitas de afinidade incerta, 1 família e 2 géneros de licófitas e 1 género de briófitas);  

• 1 género de acritarca; 

• 1 género de algas verdes; 

• Forros internos de foraminíferos. 

Em alguns casos, não foi possível classificar as formas presentes até ao género dado o mau 

estado de conservação ou ausência de termo de comparação. 

O grupo Sentusidinium spp. foi atribuído aos espécimes com características reveladoras deste 

grupo, mas os quais, devido à má conservação, impossibilitaram a identificação até ao género e espécie. 

No grupo dos pólenes e esporos reconheceram-se espécimes com características identificativas 

da sua divisão, mas com famílias de afinidade incerta, tendo sido criadas 3 categorias: angiospérmicas 

de afinidade incerta (Magnoliophyta e grupo Normapolles), coníferas de afinidade incerta (Coniferophyta) 

e pteridófitas de afinidade incerta (Pteridophyta). Os pólenes bissacados caracterizam-se por uma 

variedade morfológica muito ampla, não tendo sido diferenciados, pela sua relevância neste estudo.  

Os taxa identificados de dinoquistos, pólenes, esporos, algas verdes e forros internos de 

foraminíferos apresentam-se na tabela 2 e 3, acompanhando-se da sua afiliação supragenérica.  



 

 55 

A amostra que apresentou maior quantidade de palinomorfos foi Naz 59 B com 1142 

palinomorfos. As restantes amostras Naz 43, Naz 49, Naz 52, Naz 57, Naz 59 M, Naz 59 T, Naz 62, 

Naz 64, Naz 66, Naz 67, Naz 70 contabilizaram-se 438, 602, 658, 329, 522, 408, 655, 368, 250, 385, 

276 palinomorfos, respetivamente.  

As abundâncias relativas dos grupos palinológicos apresentam-se na tabela 4 e as respetivas 

representações gráficas nas figuras 37 e 38. 

Na representação gráfica da abundância dos grupos palinológicos observa-se o domínio dos 

pólenes, que no conjunto dos grupos constituem 46% dos palinomorfos. Estes encontram-se de uma 

forma frequente nas amostras, destacando-se as abundâncias relativas nas amostras Naz 59 B, Naz 59 

M e Naz 59 T e Naz 70 com representações de cerca de 83%, 71%, 47%, 57% e 51%, respetivamente. 

Nas restantes amostras estão representados por valores compreendidos entre 8% em Naz 66 a 34% em 

Naz 67. Dentro deste grupo palinológico, as gimnospérmicas estão representadas em todas as amostras, 

atingindo em muitas delas frequências superiores a 80% (Naz 59 B). As angiospérmicas, igualmente, 

surgindo em todas as amostras, não ultrapassam 15%. O segundo grupo dominante são os forros 

internos de foraminíferos constituindo 21% dos grupos palinológicos identificados. Estes estão presentes 

em todas as amostras com domínio nas amostras Naz 57, Naz 64 e Naz 67. Os dinoquistos são o 

terceiro grupo dominante constituindo 16% dos palinomorfos identificados. São dominantes nas amostras 

basais, Naz 43 e Naz 49, e na amostra superior Naz 66, representando cerca de 45%, 67% e 49%, 

respetivamente, do conteúdo palinológico. Continuam a estar representados nas restantes amostras com 

26% em Naz 57 e 0,2% em Naz 59 B. Destacam-se percentagens quase nulas de 0,2 % na amostra Naz 

59 B e 0,4% na amostra Naz 59 M, presentes na secção média do corte amostrado. Dentro dos 

dinoquistos destaca-se a presença dos peridinióides na maioria das amostras, estando em superioridade 

sobre os goniaulacóides, nas amostras Naz 43, Naz 52, Naz 59 T, Naz 62, Naz 64 e Naz 70. Porém, 

em Naz 49, Naz 57 e Naz 66 os goniaulacóides estão em superioridade, com frequências que atingem 

os 57% em Naz 49. Os esporos e as algas verdes são os grupos palinológicos menos abundantes. Os 

esporos estão representados em todas as amostras, variando de 1% em Naz 64 a 24% na amostra Naz 

59 T. Deste grupo, destaca-se a distribuição em todas as amostras das pteridófitas, com frequências 

inferiores a 24%. As algas verdes predominam sobre os restantes grupos em Naz 52 com uma 

representação de 57%. Verificou-se também a ocorrência de algas verdes em Naz 67 com 13%, em Naz 

64 com 12% e em Naz 43 e Naz 59 B, com valores de 1%. Nas restantes amostras (Naz 49, Naz 57, 

Naz 59 M, Naz 59 T, Naz 62, Naz 66 e Naz 70) estão ausentes. Os acritarcas representados por 2 
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espécimes nas amostras Naz 49 e 1 espécime em Naz 67, representam abundâncias relativas próximas 

de zero. 

Tabela 2 – Classificação taxonómica dos quistos de dinoflagelados identificados, com indicação da respetiva estampa e fotografia do 
espécime, apresentada em anexo (“E”- estampa enumerada, seguida do número da(s) figuras(s) do respetivo taxa). 

 

 Taxa Afiliação supragenérica Estampa 

Pe
rid

in
ió

id
es

 

Laciniadinium sp. Palaeoperidinioideae E1:1 

Spinidinium sp. Deflanreoideae E1:2-5 

Subtilisphaera sp. Palaeoperidinioideae 
E1:6-12; 
E2:1-12; 
E3:1-4 

Palaeohystrichophora infusorioides (Deflandre, 1935) Palaeoperidinioideae E3:5-8 

Go
ni

au
la

có
id

es
 

Canningia sp. Areoligeraceae E4:1-9 

Canningia reticulata (Cookson & Eisenack, 1960) Areoligeraceae E4:10-15 

Circulodinium sp. Areoligeraceae E5:1-5 

Coronifera oceanica (Cookson & Eisenack, 1958) Gonyaulacaceae E5:6-7 

Downiesphaeridium sp. Gonyaulacales E5:8-11 

Exochosphaeridium sp. Gonyaulacales E5:12-13 

Florentinia sp. Cribroperidinioideae E5:14-15; 
E6:1-6 

Florentinia aff. cooksoniae (Singh, 1971) Cribroperidinioideae E6:7-8 

Florentinia cf. deanei (Davey & Williams, 1966) Cribroperidinioideae E6:9 

Florentinia mantellii (Davey & Williams, 1966) Cribroperidinioideae E6:10 

Impletosphaeridium spp. Gonyaulacales E6:11-13 

Oligosphaeridium sp. Leptodinioideae E6:14-15; 
E7:1-2 

Operculodinium sp. Cribroperidinioideae E7:3 

Rhaetogonyaulax sp. Rhaetogonyaulacaceae E7:4 

Grupo Sentusidinium spp. Gonyaulacales E7:5-8 

Spiniferites sp. Gonyaulacoideae E7:9-12 

Spiniferites ramosus (Ehrenberg, 1838) Gonyaulacoideae E8:1-2 

Xenascus sp. Ceratiaceae 
E8:3-11; 
E9:1-9; 
E10:1 

Xenascus ceratioides (Deflandre, 1937) Ceratiaceae E10:2-7 

Xiphophoridium alatum (Cookson & Eisenack, 1962) Gonyaulacales E10:8 
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Tabela 3 – Classificação taxonómica dos pólenes e esporos identificados, com indicação da respetiva estampa e figura do espécime 
apresentada em anexo (“E”- estampa enumerada, seguida do número da(s) figuras(s) do respetivo taxa). 

  Taxa Afiliação supragenérica Estampas 

Pó
le

ne
s 

An
gi

os
pé

rm
ic

as
 

Betula sp. Betulaceae E11:1 

 Monocotyledoneae E11:1-4 

 Ericaceae E11:5-7 

Rousea sp. Magnoliophyta E11:8 

Syncolporites sp. Loranthaceae E11:9 

 

Magnoliophyta 

E11:11-13 

Grupo Normapolles 
E11:14-20; 

E12:1-20 

Gi
m

no
sp

ér
m

ic
as

 

Araucariacites sp. 
Araucariaceae 

E13:1-3 

Callialasporites sp. E13:4-6 

Classopollis sp. 

Cheirolepidiaceae 

E14:1-8 

Classopollis classoides (Pflug) 

Pocock & Jansonius, 1961 
E14:9-17 

Inaperturopollenites sp. Cupressales E14:18; E15:1 

?Cycadopites sp. 

Ginkgoales/Cycadales/Bennettitales/Gnetales 

E15:2-3 

Ephedripites sp. E15:4-6 

 E15:7-10 

 Pólenes bissacados 
E15:11-18; 

E16:1-8 

 Coniferophyta E16:9-11 

Es
po

ro
s 

Pt
er

id
óf

ita
s 

Appendicisporites sp. 

Anemiaceae 

E17:1-4 

Costatoperforosporites sp. E17:5-6 

Costatoperforosporites aff. 

fistulosus (Deák, 1962) 
E17:7-8 

 E17:9-12 

Concavissimisporites punctatus 

(Pocock, 1964) 
Dicksoniaceae/Cyatheaceae E17:13 

Cyathidites (Deltoidospora) spp. 
Dicksoniaceae/Cyatheaceae/Dipteridaceae/ 

Filicopsida/ Matoniaceae 
E17:14-24 

?Todisporites sp. Osmundaceae E18:1-2 

Contignisporites sp. 
Pteridaceae 

E18:3 

Pteris sp. E18:6 

?Biretisporites sp. Schizaeaeceae E18:4-5 
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Tabela 3 (continuação) – Classificação taxonómica dos esporos, algas verdes, acritarcas e forros internos de foraminíferos identificados, 
com indicação da respetiva estampa e figura do espécime apresentada em anexo (“E”- estampa enumerada, seguida do número da(s) 
figuras(s) do respetivo taxa). 

  Taxa Afiliação supragenérica Estampas 

Es
po

ro
s 

Pt
er

id
óf

ita
s 

Cicatricosisporites sp. 

Schizaeaeceae 

E18:7-12 

Cicatricosisporites aff. 

apicanalis (Phillips & Felix, 

1971) 

E18:13-14 

Cicatricosisporites cuneiformis 

(Pocock, 1964) 
E18:15 

Cicatricosisporites dorogensis 

(Potonié & Gelletich, 1933) 
E18:16-17 

Cicatricosisporites venustus 

(Deák, 1963) 
E18:18-19 

?Cingulatisporites sp. 

Pteridophyta 

E18:20-23 

?Divisiporites sp. E18:24 

?Matonisporites sp. E19:1 

?Leiotriletes sp. E19:2-4 

Patellasporites sp. E19:5-16 

Punctatisporites sp. E19:17-19 

Triplanosporites sp. 
E19:20; 

E:1-3 

Schizaeales E20:4-15 

Li
có

fit
as

 Leptolepidites sp. 
Lycophyta 

E20:16-20 

?Selaginella sp. E20:21-23 

 Lycopodiaceae E20:24 

Br
ió

fit
as

 

?Stereisporites sp. Briophyta E21:1-2 

Algas verdes Botryococcus sp. Botryococcaceae E21:3-4 

Acritarcas Micrhystridium sp. Eukaryota E21:5-6 

Forros internos de 

foraminíferos 
 E21:7-8 
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Tabela 4 – Abundâncias relativas dos grupos palinológicos das amostras do corte geológico do Cenomaniano médio do promontório da 
Nazaré. 
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 (%
) 

To
ta

l (
nº

) 

Ce
no

m
an

ia
no

 m
éd

io
 

N
ív

el
 B

2 

Naz 70 12 51 4 0.0 33 0.0 276 

Naz 67 9 34 2 0.3 42 12.7 385 

Naz 66 49 8 2 0.0 41 0.0 250 

Naz 64 7 21 1 0.0 58 11.7 368 

Naz 62 5 57 9 0.0 29 0.0 655 

Naz 59 T 1 47 24 0.0 28 0.0 408 

Naz 59 M 0.4 71 18 0.0 10 0.0 522 

Naz 59 B 0.2 83 14 0.0 2 0.6 1142 

Naz 57 26 22 2 0.0 50 0.0 329 

N
ív

el
 B

1 

Naz 52 3 32 5 0.0 3 56.5 658 

Naz 49 67 23 5 0.3 4 0.0 602 

Naz 43 46 14 9 0.0 31 0.7 438 

Total 16 46 9 0.0 21 8 6033 

Figura 37 - Abundâncias relativas dos grupos palinológicos das 
amostras do corte geológico do Cenomaniano médio do promontório 
da Nazaré. 
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Figura 38 - Abundâncias relativas dos grupos palinológicos das amostras do corte geológico do Cenomaniano médio do promontório da Nazaré. 
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Observa-se que nas amostras basais (Naz 43 e Naz 49) os dinoquistos são o grupo dominante 

com uma abundância relativa de 45% e 67%, respetivamente, em relação aos restantes grupos 

palinológicos. Na primeira amostra, os forros internos de foraminíferos apresentam-se como o segundo 

grupo mais abundante (31%), seguido dos pólenes (14%), esporos (9%) e algas verdes (1%). Na amostra 

Naz 49, os pólenes (23%) aparecem logo depois, precedidos de uma representação inferior de esporos 

(5%), forros internos de foraminíferos (4%) e acritarcas (0,3%). 

A amostra Naz 52, apresenta um declínio substancial de dinoquistos, com uma representação 

de 3%, sendo as algas verdes o grupo dominante com 57%, seguido dos pólenes (32%), esporos (5%) e 

forros internos de foraminíferos (3%). Na amostra seguinte (Naz 57) os forros internos de foraminíferos 

tomam principal preponderância com 50% de abundância relativa, seguidos dos dinoquistos (26%). Os 

restantes grupos palinológicos, pólenes (22%) e esporos (2%) estão presentes, com quantidades mais 

baixas.  

Seguidamente, revela-se um intervalo marcado pela forte, porém variada, influência de 

palinomorfos terrestres, dominada pelos pólenes, com uma representação de 83% e 71% nas amostras 

Naz 59 B e Naz 59 M, respetivamente, e com uma representação secundária de esporos, em Naz 59 B 

(14%) e em Naz 59 M (18%). Nestas, surge um decréscimo na abundância relativa dos dinoquistos (0,2% 

e 0,4%), com 2 espécimes em cada amostra. As algas verdes apresentam uma abundância relativa 

residual em Naz 59 B (1%), enquanto que os forros internos de foraminíferos apresentam abundâncias 

relativas de 2% em Naz 59 B e 10% em Naz 59 M. Em Naz 59 T, os pólenes continuam a dominar com 

47%, face aos 28% e 24% de forros internos de foraminíferos e esporos, respetivamente. Os dinoquistos 

apresentam-se residualmente com 3 espécimes (1%). 

As amostras decorrentes (Naz 62, Naz 64) à Naz 59 T, apresentam abundâncias relativas 

superiores de dinoquistos, em Naz 62 (5%) e Naz 64 (7%) e, também, de forros internos de foraminíferos, 

em Naz 62 (29%). Os dinoquistos têm uma presença significativa em Naz 66 (49%), juntamente com os 

forros internos de foraminíferos em Naz 64 (58%). Contrariamente, sucede-se uma diminuição dos 

pólenes e esporos, passando de abundâncias relativas de 57% de pólenes e de 9% de esporos, em Naz 

62, para 8% e 2 % em Naz 66, respetivamente. As algas verdes têm uma presença significativa em Naz 

64 (12%), comparativamente aos valores residuais de 0,6% em Naz 59 B. As amostras superiores, 

apresentam percentagens baixas de dinoquistos de 9% (Naz 67) e 12% (Naz 70), e os pólenes 

apresentam abundâncias relativas de 34% (Naz 67) e 51% (Naz 70). Os forros internos de foraminíferos 

dominam em Naz 67 com 42 %, onde as algas verdes apresentam uma abundância relativa de 13%. Na 

amostra Naz 70 as algas verdes exibem abundância relativa de 33%. Os esporos apresentam valores 
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residuais em ambas as amostras com 2% em Naz 67 e 4% em Naz 70. Verificou-se, ainda, a presença 

de 1 espécime de acritarca em Naz 67 (0,3%).  

A presença consistente de palinomorfos com afinidade aquática, em todas amostras, indicam a 

prevalência de meio aquático.  

5.1  Análises paleoecológicas  

A análise paleoecológica foi efetuada com recurso a métodos estatísticos multivariados, de 

forma, a elucidar as abundâncias relativas dos diferentes grupos de palinomorfos e a sua variação ao 

longo do corte, como uma expressão nas mudanças dos paleoambientes. Foram usadas as seguintes 

análises qualitativas:  

• Razão ente terrestres e marinhos (T/M); 

• Proporção entre pólenes e esporos (P/E); 

• Proporção entre esporos e pólenes bissacados (E/Pb); 

• Razão entre peridinióides e goniaulacóides (P/G). 

Pretendeu-se, com estes resultados obter deduções ecológicas, tendências proximais e distais e 

proximidade da linha de costa. 

 

5.1.1 Razão entre terrestres e marinhos, proporção entre pólenes e esporos e 

proporção entre esporos e pólenes bissacados. 

Os parâmetros de avaliação palinológica são integrados na interpretação sequencial, bem como, 

na reconstituição do nível do mar, através, principalmente, da razão entre palinomorfos terrestres e 

marinhos (T/M) (Steffen & Gorin, 1993; Tyson, 1995, 1996; Pittet & Gorin, 1997; Schiøler et al., 2002; 

Götz et al., 2008). No entanto, o uso desta razão com a proporção entre pólenes e esporos (P/E) e a 

proporção entre esporos e pólenes bissacados (E/Pb) permitiu inferir resultados mais fidedignos nas 

interpretações dos ambientes deposicionais.  

 A razão T/M, baseada nas percentagens relativas de palinomorfos, é calculada pela razão entre 

a proporção de palinomorfos terrestres (pólenes e esporos) por palinomorfos marinhos (dinoquistos, 

acritarcas, forros internos de foraminíferos e algas). O resultado numérico desta razão permite inferir a 

proximidade da linha de costa (Habib & Miller, 1989) e variações do nível do mar (e.g. Harland, 1973; 

Smelror & Leereveld, 1989; Bornemann et al., 2005; Prauss, 2006). Razões elevadas significam uma 
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proximidade da linha de costa, ou seja, de prováveis ambientes deposicionais de plataforma marinha de 

baixa profundidade com entradas de água doce e, deverá decrescer em associação com o aumento do 

nível do mar (Peeters et al., 1998; Prauss, 2001, 2006). Os valores da razão T/M são afetados, 

principalmente, pelo tipo de vegetação na área, pelas taxas de escoamento, pela dispersão diferencial 

dos pólenes e esporos e, ainda por meios que apresentem condições físico-química desfavoráveis à 

conservação dos dinoquistos, aumentando a abundância relativa de palinomorfos terrestres. 

Há que ter em consideração que os pólenes e esporos podem ser transportados para distâncias 

consideráveis, não só com o ambiente aquático, marinho e fluvial, como, também, através do vento. 

Contudo, os esporos estão presentes em maiores abundâncias relativamente aos pólenes de coníferas 

em depósitos próximos da costa, em oposição a ambientes de plataforma externa e/ou oceânica (e.g. 

Mudie & Harland, 1996; Crouch et al., 2010). Estes, também, são mais densos e menos suscetíveis ao 

transporte eólico em relação aos grãos de pólenes sacados (e.g. Sun et al., 1999; Schwendemann et al., 

2007; Grega et al., 2013). Assim, o domínio de esporos entre os constituintes terrestres, principalmente 

os pólenes bissacados, sugerem uma proximidade da linha de costa.  

Os resultados da razão T/M, proporção P/E e E/Pb apresentam-se graficamente na figura 39. 

Na análise quantitativa de T/M, das amostras do presente estudo, verificou-se, como esperado, 

que a razão T/M é menor, quando há, principalmente, uma grande abundância de palinomorfos 

marinhos (Naz 43, Naz 49, Naz 52, Naz 57, Naz 64, Naz 66; Naz 66 e Naz 70). Contrariamente, as 

amostras da secção média do corte (Naz 59 B, Naz 59 M, Naz 59 T e Naz 62), onde ocorre uma grande 

percentagem de palinomorfos terrestres, a razão T/M é mais elevada. Denotou-se uma correlação entre 

a razão T/M e as abundâncias relativas de pólenes, demonstrando que esta razão é conduzida 

largamente pelo controlo destes palinomorfos terrestres. Acrescente-se que, a proporção E/Pb 

demonstrou uma maior quantidade dos esporos relativamente aos pólenes bissacados na maioria das 

amostras, exceto em Naz 57, onde o valor percentual de bissacados, desta última, é ligeiramente superior 

(Fig. 39). Assim sendo, o corte reflete um comportamento com uma elevada acumulação de material 

terrestre, sugerindo ambientes deposicionais proximais, provavelmente, neríticos internos e/ou 

confinados.  
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Figura 39 - Razão entre palinomorfos terrestres e marinhos (T/M), com razões entre 0 e -1 (a), percentagens 
relativas da proporção entre esporos e pólenes bissacados (E/Pb) (b) e percentagens relativas da proporção 
entre pólenes e esporos (P/E) (c). 
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O aumento e diminuição da razão T/M sugerem variações relativamente da linha de costa, 

observando-se uma alternância das razões T/M entre as amostras da secção média (Naz 59 B, Naz 59 

M, Naz 59 T e Naz 62) e as amostras basais (Naz 43, Naz 49, Naz 52 e Naz 57) e do topo (Naz 64, Naz 

66, Naz 67 e Naz 70). As percentagens relativas elevadas dos palinomorfos terrestres induzem, então, 

o aumento da razão T/M, principalmente, nas amostras da secção média variando de 0,7 em Naz 62 a 

próxima de 1,0 em Naz 59 B e, também, na amostra Naz 70 com 0,5. As restantes amostras variam de 

um mínimo de 0,1 em Naz 66 a 0,38 em Naz 52. Este facto, revelou que o ambiente deposicional das 

amostras da secção média, seria mais próximo da linha de costa, provavelmente, acompanhado por um 

período regressivo, com um maior acarreio de terrígenos. Em oposição, o aumento dos palinomorfos 

marinhos, nas amostras basais (Naz 43, Naz 49, Naz 52 e Naz 57) e do topo (Naz 64, Naz 66 e Naz 

67) sugere ambientes ligeiramente mais afastados e/ou, provavelmente, acompanhados por entradas 

episódicas de água marinha. Contudo, este último facto, é aparente, principalmente para a amostra Naz 

52, onde o domínio de algas verdes denota meios aquáticos de água doce, ou seja, contíguos a cursos 

fluviais, podendo, igualmente, sugerir a confluência dos dois domínios (marinho e fluvial). Verificou-se, 

também, a presença destas algas nas amostras com razões T/M baixas, como em Naz 43, Naz 64 e 

Naz 67, promovendo uma forte relação destas amostras a ambientes neríticos internos. 

A presença de forros internos de foraminíferos em todas as amostras e o, especial, domínio nas 

amostras Naz 57, Naz 64 e Naz 67 aponta, também, para um forte indício costeiro (Tyson, 1995; Lana, 

1997) e estuarino (Farr, 1989), de plataforma pouco profunda. 

5.1.2 Razão entre peridinióides e goniaulacóides 

A razão entre peridinióides e goniaulacóides (P/G) foi introduzido por Harland (1973) de forma 

a reconhecer as variações de paleosalinidade e proximidades da linha de costa. Esta razão reflete a 

abundância de quistos produzidos por dinoflagelados heterotróficos relativamente aos dinoflagelados 

autotróficos. Também, traduz as variações na produtividade primária, ou seja, as variações nos diferentes 

estilos de vida e estratégias de alimentação. Considera-se que as associações dominadas por 

peridinióides representam estratégias heterotróficas, suscetíveis de florescer numa situação de 

produtividade elevada conjuntamente com as diatomáceas (Bujak, 1984; Lewis et al., 1990), 

característica de águas ricas em nutrientes, pelo menos em áreas de latitudes elevadas (Bujak, 1984) e 

de baixa salinidade (Jaminski, 1995). Enquanto que, os goniaulacóides representam, principalmente, 

dinoflagelados autotróficos, que prosperam em ambientes marinhos abertos (Schiller, 1937). De acordo, 

com alguns estudos (e.g. Wall et al., 1977; Bujak, 1984; Powell et al., 1990; Lewis et al., 1990) o 
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desenvolvimento de associações dominadas por quistos de peridinióides coincidem com o aumento de 

correntes ascendentes ou upwelling em águas ricas em nutrientes. Desse modo, um enriquecimento em 

peridinióides reflete ambientes com correntes ascendentes constantes e um enriquecimento em 

goniaulacóides a períodos de correntes ascendentes desvalidas. Wall et al. (1977) verificaram uma forte 

relação entre a temperatura da superfície da água e as associações de quistos de dinoflagelados. Destaca 

que águas de temperaturas mais frias, juntamente com fortes correntes ascendentes, relacionam-se com 

a presença de associações de peridinióides, enquanto, que águas de temperaturas mais quentes, em 

áreas de correntes ascendentes mais fracas, relacionam-se com a presença de associações de 

goniaulacóides. 

Eshet et al. (1994) constataram variações nas percentagens relativas de quistos peridinióides e 

goniaulacóides em sedimentos de Israel, datados do Coniaciano-Maastrichtiano. Verificaram que essas 

variações refletiam mudanças na intensidade das correntes ascendentes e na produtividade; quanto mais 

elevado a razão de P/G maior a produtividade. 

Para tal, foi aplicada a seguinte relação de Lewis et al. (1990): 

P/G= (P-G)/(P+G), 

Onde ‘P’ é o número de peridinióides e ‘G’ o número de goniaulacóides, no qual, uma razão que 

se aproxime de 1 implica a domínio de peridinióides e uma razão próxima de -1 implica o domínio de 

goniaulacóides. 

O uso desta razão é controverso (e.g. Dale & Fjellså, 1994), mas acredita-se que possa ser 

utilizado para reconstituir as condições supracitadas, pois de um ponto de vista geral, a maioria dos 

dinoflagelados representa uma aproximação aos ambientes anteriormente referidos.  

Esta razão pode ser distorcida pela destruição seletiva de quistos de peridinióides, pois são mais 

suscetíveis à oxidação em relação aos quistos de goniaulacóides (Dale, 1976; Schrank, 1988; Marret, 

1993; Hopkins & McCarthy, 2002). Radi & Vernal (2008) sugeriram que a oxidação não invalida a relação 

entre a produtividade e as associações dos dinoquistos.  

As razões obtidas pelo cálculo da razão P/G apresentam-se graficamente na figura 40. 

Excluiu-se desta análise as amostras da secção média com 2 e 3 espécimes de dinoquistos (Naz 

59 B, Naz 59 M e Naz 59 T). Em Naz 59 T verifica-se um domínio em peridinióides, pois dos 3 espécimes 

identificados nesta amostra, os 3 são peridinióides (Fig. 40). 

As amostras Naz 43, Naz 52, Naz 62, Naz 64 e Naz 70 demonstraram uma superioridade em 

peridinióides, com razões variando de 0,4 em Naz 64 a 1,0 em Naz 70. Estes resultados devem-se, 

essencialmente, à menor abundância de quistos de goniaulacóides e ao domínio, sobretudo, de 
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Subtilisphaera sp. O aumento marcado de peridinióides traduz uma associação típica de dinoflagelados 

heterotróficos (Bujak, 1984; Brinkhuis, 1994; Brinkhuis & Zachariasse, 1988; Eshet et al., 1994; 

Brinkhuis et al., 1998; Crouch & Brinkhuis, 2005; Guasti et al., 2005; Pearce et al., 2009), 

provavelmente, em ambientes ricos em nutrientes, com correntes ascendentes (e.g. Bujak, 1984; 

Harland, 1988; Mudie & Aksu, 1984; Lewis et al., 1990; Garrison et al., 1991; Powell et al., 1990, 1992) 

de águas frias (Prauss, 2006), associados a índices de elevada produtividade, induzidos pela proximidade 

a terra, ou seja, a ambientes neríticos internos e/ou confinados (e.g. Eshet et al., 1994a; Dale, 1996; 

Sluijs et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se uma relação entre valores elevados e positivos de P/G (abundância em peridinióides) 

e os valores elevados da razão T/M nas amostras Naz 62 e Naz 70, demarcando um ambiente nerítico 

interno e/ou confinado, com acarreio de terrígenos, providenciando disponibilidade de nutrientes, e de 

produtividade primária elevada no meio. No entanto, não existe a mesma relação nas amostras Naz 43, 

Naz 52 e Naz 64, as quais apresentam razões elevadas de P/G e razões baixas de T/M (Fig. 41), 

podendo representar uma menor disponibilidade de nutrientes no meio ou ambientes mais distais. 

Contudo, a presença de algas verdes e forros internos de foraminíferos (Fig. 37) juntamente com as 

variáveis acima descritas, conferem uma afinidade proximal, próxima de cursos fluviais, principalmente, 

nas amostras Naz 52 e Naz 64. 

Em oposição, o decréscimo da abundância de peridinióides nas amostras Naz 49 e Naz 57, Naz 

66 e Naz 67 evidenciaram um declínio na produtividade primária e no, provável, decréscimo de águas 
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Figura 40 - Valores obtidos pelo cálculo da relação entre peridinióides e goniaulacóides (P/G) para cada 
amostra, variando entre 0 e 1 ou -1. Razões próximas de 1 indicam um domínio em peridinióides, enquanto, 
que razões próximas de -1 indicam um domínio em goniaulacóides. 
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ricas em nutrientes destacado, também, pela diminuição do acarreio terrestre (Fig. 41), manifestado pelo 

aumento análogo em goniaulacóides. Representam, predominantemente, dinoflagelados autotróficos 

associados a ambientes de baixa produtividade (e.g. Harland, 1988; Powell et al., 1992) e nutrientes em 

águas quentes, provavelmente, em domínios marinhos abertos (Schiller, 1937) e/ou neríticos internos 

confinados com entradas episódicas de água (Tyson, 1996; Pittet & Gorin, 1997; Vallejo et al., 2002; 

Götz et al., 2008; Mansour et al., 2018).  

A amostra Naz 49 apresenta um valor de – 0,7, devido à maior diversidade em goniaulacóides 

em relação às restantes amostras, dominada, sobretudo, por Xenascus sp. A amostra Naz 57 é dominada 

pelo grupo Sentusidinium spp. As restantes (Naz 66 e 67), apresentam uma maior diversidade e 

abundância em goniaulacóides, no entanto, o género dominante é o peridinióide Subtilisphaera sp. O 

domínio de um taxon de peridinióide em associações com uma maior diversidade e abundância em 

goniaulacóides poderá dever-se aos seguintes fatores: 

• Ambientes neríticos internos e/ou confinados, estuarinos ou lagunares com ligeira 

comunicação a ambientes de plataforma marinha; 

• Espécies de peridinióides retirarem vantagem da sazonalidade e do aumento do 

fornecimento de nutrientes em ambientes mais externos (e.g. neríticos internos, externos 

ou oceânicos); 

• Transporte horizontal dos quistos de peridinióides para zonas mais distais ou, 

• Aumentos do nível do mar, os quais tem consequência direta sobre o aumento de quistos 

de goniaulacóides 

De acordo, com as análises quantitativas da razão T/M, da proporção P/E e da proporção E/Pb 

a constatação de um ambiente deposicional próximo da linha de costa é elevado. A razão P/G demonstra 

uma maior diversidade e abundância em goniaulacóides nas amostras Naz 49, Naz 57, Naz 66 e Naz 

67, podendo traduzir, essencialmente, ambientes de baixa produtividade, águas mais quentes, em áreas 

de corrente mais fraca, provavelmente, em ambientes com ligação a afinidades marinhas. De modo 

geral, a avaliação dos parâmetros quantitativos, sugere afinidades a ambientes neríticos internos e/ou 

confinados, lagunares ou estuarinos, com ligeira comunicação a ambientes marinhos. 
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5.2  Associações de dinoquistos 

Ao longo do corte geológico é depreendido um ciclo de aumento e declínio da abundância de 

dinoquistos relativamente aos restantes grupos palinológicos.  

As associações de quistos de goniaulacóides apresenta uma maior variedade em relação aos 

quistos de peridinióides, com 20 taxa identificados, em todas das amostras, em comparação aos 4 taxa 

identificados de peridinióides. 

A ordem dos peridinióides, é representada pelos taxa Laciniadinium sp., Spinidinium sp., 

Subtilisphaera sp., Palaeohystrichophora infusorioides, e a ordem dos goniaulacóides, é representada 

pelos taxa Canningia sp., C. reticulata, Circulodinium sp., Coronifera oceanica, Downiesphaeridium sp., 

Exochosphaeridium sp., Florentinia sp., F. aff. cooksoniae, F. cf. deanei, F. mantellii, Impletosphaeridium 

spp., Oligosphaeridium sp., Operculodinium sp., Rhaetogonyaulax sp., Spiniferites sp., S. ramosus, 

Xenascus sp., Xenascus ceratioides, Xiphophoridium alatum e pelo grupo Sentusidinium spp.  

A ocorrência dos taxa de dinoquistos é dada por gráficos de distribuição relativa (Fig. 42), bem 

como, pela abundância relativa expressa na tabela 5, adotando-se a terminologia de abundante (a), para 

abundâncias relativas >10%; comum (c) para abundâncias relativas entre 1.1-10%; e raro (r) para 

abundâncias relativas <1% (adaptado de Balme, 1970). 

Os taxa de dinoquistos referidos anteriormente tem uma expressão descontínua ao longo do 

corte amostrado, apresentando picos de abundância relativa nas amostras. Subtilisphaera sp. surge na 

grande maioria das amostras, estando apenas ausente na amostra Naz 59 B. Constitui o taxon de 

dinoquisto dominante com cerca de 40% do total de dinoquistos. Este atinge uma frequência máxima 
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Figura 41 - Valores da razão entre terrestres e marinhos (T/M) e entre peridinióides e goniaulacóides (P/G). 
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relativa de 36% em Naz 43. Tem uma ocorrência abundante em Naz 43, Naz 66 e Naz 70, comum em 

Naz 49, Naz 52, Naz 57, Naz 62, Naz 64 e Naz 67 e rara em Naz 59 M e Naz 59 T. 

 O segundo taxon dominante é Xenascus sp., totalizando 18 % do conjunto de dinoquistos 

identificados. No entanto, está ausente na maioria das amostras. É dominante na amostra Naz 49 com 

uma abundância relativa de 27%, com ocorrência comum em Naz 66 (4%) e rara em Naz 67(0,5%). 

O terceiro taxon dominante é Canningia sp., com uma abundância relativa de 8,7% do conjunto 

de dinoquistos. Canningia sp. atinge uma abundância máxima relativa de 8% nas amostras Naz 49 e Naz 

66, com ocorrência comum em Naz 57 (3%) e Naz 64 (2%) e com ocorrência rara em Naz 67 (1%). 

Canningia sp., combinado com Canningia reticutata, apresentam uma abundância relativa de 13% na 

totalidade de dinoquistos. 

O quarto taxon mais abundante é o grupo Sentusidium spp. Este é dominante em Naz 57 com 

uma abundância relativa de cerca de 12%. É comum em Naz 59 B (0,1%), em Naz 59 M (0,2%) e em 

Naz 64 (1%) e raro em Naz 66 (3%) e em Naz 67 (1%). 

Os restantes géneros e/ou espécies de dinoquistos exibem picos de abundância esporádicos, 

com representatividades menores e um padrão de distribuição irregular, ao longo do perfil estudado. 

Apresentam-se comuns a raros Circulodinium sp. com 5% do total de dinoquistos, Xenascus ceratioides 

com 4% do total de dinoquistos, Florentinia sp. com 3% do total de dinoquistos, Impletosphaeridium spp. 

e Spiniferites sp. com 2% do total de dinoquistos e com cerca de 1% total de dinoquistos, Florentinia aff. 

cooksoniae, Palaeohystrichophora infusorioides, Downiesphaeridium sp., Spiniferites ramosus, 

Spinidinium sp., Oligosphaeridium sp., Florentinia cf. deanei, Xiphophoridium alatum, Operculodinium 

sp., Rhaetogonyaulax sp., Laciniadinium sp., Coronifera oceanica, Exochosphaeridium sp. e Florentinia 

mantellii. 

Reconhece-se que Subtilisphaera sp. é o género dominante na maioria das amostras, excetuando 

nas amostras Naz 49 e Naz 57 (excluindo as amostras da Naz 59), o qual é dominado por Xenascus sp. 

e pelo grupo Sentusidinium spp., respetivamente. Em virtude disto, associações de dinoquistos, 

geralmente, dominadas por uma única espécie, refletem ambientes costeiros e estuarinos (McMinn, 

1991; Habib & Miller, 1989; Li & Habib, 1996).
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Tabela 5 - Informação obtida referente à abundância relativa de cada taxa, adotando a terminologia de abundante (a) para abundâncias relativas >10%); comum (c) para abundâncias relativas entre 1.1-10%); e raro 
(r) para abundâncias relativas <1%) (adaptado de Balme, 1970). 
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Figura 42 - Abundâncias relativas dos dinoquistos das amostras do corte geológico do Cenomaniano médio do promontório da Nazaré. 
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Figura 42 (continuação) - Abundâncias relativas dos dinoquistos, razão entre peridinióides e goniaulacóides (P/G) e razão entre terrestres e marinhos (T/M) das amostras do corte geológico do 
Cenomaniano médio do promontório da Nazaré. 
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5.2.1  Indicações paleoecológicas e interpretações paleoambientais dos dinoquistos 

A análise paleoecológica e a relação entre os palinomorfos providenciou a reconstituição das 

influências marinhas e terrestes no corte amostrado. 

Considerando os dados paleoecológicos obtidos e agrupando as associações de dinoquistos é 

possível inferir ambientes e ecologias específicas. Quando agrupados em associações ou estudados 

individualmente, os dinoquistos são uma excelente ferramenta na reconstituição dos paleoambientes 

(e.g. Brinkhuis et al., 1998; Sluijs et al., 2005). Igualmente, as associações de dinoquistos demonstram 

sinais proximais-distais devido às diferentes ecologias e à sua adaptação às condições específicas da 

água (Sluijs et al., 2005). 

As alterações nas propriedades físicas e químicas da água refletem-se nos padrões de 

distribuição dos palinomorfos, em especial nos dinoquistos. A resistência e a sensibilidade dos 

dinoquistos à degradação varia de espécie para espécie, respondendo de forma diferente à oxidação 

(Zonneveld et al., 1997). Os dinoquistos atuais mais vulneráveis à degradação são, geralmente, 

produzidos por espécies de peridinióides heterotróficos (Zonneveld et al., 1997, 2008). Contudo, não 

existe evidência suficiente clara que sugira uma relação com os peridinióides do Cretácico superior. Os 

dinoquistos são extremamente sensíveis a pequenas mudanças na disponibilidade de nutrientes, na 

temperatura da água e na salinidade (Brinkhuis, 1994; Dale, 1996; Pross & Schmiedl, 2002). Quase 

todas as espécies protoperidinióides não são fotossintéticas, utilizando a matéria orgânica dissolvida para 

a nutrição. Por isso, são comuns em águas ricas de nutrientes dissolvidos, como regiões de upwelling, 

onde estão associados a produtividade elevada de diatomáceas (in Castro, 2006). 

As alterações na abundância das espécies poderão ser afetadas por diferenças regionais no 

acarreio de terrestre, na composição química da água e na temperatura. Tocher & Jarvis (1995) dão a 

conhecer que baixas diversidades estão relacionadas com ambientes de plataforma de baixa 

profundidade em áreas deposicionais marginais (Robaszynski et al., 1998) mais especificamente, a 

ambientes costeiros ou confinados (e.g. Stover & Hardenbol,1994; Li & Habib, 1996; Peyrot et al., 2011). 

Estudos em dinoquistos atuais identificaram que as maiores abundâncias destes ocorriam em 

plataformas externas, enquanto que em plataformas internas a bacia e áreas estuarinas apresentavam 

abundâncias menores (Wall et al., 1977; Bradford & Wall, 1984). A variação da riqueza de espécies 

(species richness) de dinoquistos, tem revelado uma correlação positiva com a variação do nível eustático 

(Stover & Hardenbol, 1994) uma vez, que elevadas diversidades representam períodos de subida relativa 

do nível do mar ou ambientes de plataforma marinha aberta (MacRae et al., 1996; Fensome et al., 1997; 
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Sluijs et al., 2005) e/ou a ambientes neríticos internos com entradas episódicas de água (Li & Habib, 

1996). Por outro lado, a combinação de uma baixa riqueza e diversidade de espécies de dinoflagelados 

e a ausência de peridinióides, sugerem condições de stress no meio (Wall et al., 1977). Esta ausência, 

em particular, poderá indicar ambientes deposicionais oligotróficos, geralmente, em ecossistemas 

marinhos costeiros, sujeitos à variação de parâmetros ambientais, como a temperatura, a salinidade e a 

turbidez. Diversidades moderadas são, também, encontradas em ambientes estuarinos e costeiros 

influenciados por sistemas de correntes frias ou upwelling (Wall et al., 1977). Além disso, o padrão de 

diversidade poderá estar relacionado, com o aumento de condições anóxicas em zonas fóticas (Jarvis et 

al., 1988a; Hart et al., 1991; Hart, 1996). Simultaneamente, este padrão poderá ser afetado pela 

preservação diferencial dos palinomorfos (Schrank, 2003) e pelas condições desfavoráveis de 

preservação devido ao aumento da granulometria do sedimento (e.g. Dodsworth, 2000).  

No presente trabalho, as associações de dinoquistos, denunciam, geralmente mistura de formas 

neríticas e oceânicas na mesma amostra, o que pode indicar papel importante do transporte na 

deposição das associações. Contudo, no geral as amostras denunciam padrões caracterizados por alto 

domínio-baixa diversidade traduzindo ambientes neríticos internos (Goodman, 1979). O padrão de baixas 

abundâncias e diversidades de dinoquistos caracteriza ambientes ricos em nutrientes (Jacobsen & 

Anderson 1986; Olde et al., 2015). 

Com base nos indícios supracitados é feita uma descrição paleoecológica e paleoambiental para 

cada amostra usando as análises paleoecológicas obtidas com os ambientes propostos na literatura para 

cadataxa. 

 

A interpretação paleoambiental e paleoecológica na amostra Naz 43 é baseada, essencialmente, 

pela associação de Subtilisphaera sp., Canningia sp., C. reticulata, Circulodinium sp., Exochosphaeridium 

sp., Oligosphaeridium sp. e Palaeohystrichophora infusorioides. 

Razões baixas de T/M (0,2) indicam ambientes deposicionais com baixo incremento de 

terrígenos. Contudo estes valores, podem traduzir relações incertas, devido à predominância de 

palinomorfos marinhos (dinoquistos e forros internos de foraminíferos) que traduzem abundâncias 

relativas menores dos palinomorfos terrestres. Saliente-se que o aumento das abundâncias relativas de 

esporos relativamente aos pólenes bissacados apontam uma afinidade proximal.  

A predominância de peridinióides é determinada por valores de P/G de 0,6, dominado por 

Subtilisphaera sp., sugerindo ambientes lagunares e/ou de água salobra (Davey, 1971; Downie et al., 

1971; Wall et al., 1977; Bujak, 1984; Leckie et al., 1990) com águas ricas em nutrientes em zonas de 
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correntes ascendentes (Bujak, 1984; Lewis et al., 1990; Powell et al., 1990; Leereveld, 1995). As 

afinidades a ambientes costeiros ou confinados (e.g. Peyrot, 2011) e a tolerância elevada a mudanças 

na salinidade reconhecidos para Canningia reticulata (Harris & Tocher, 2003) ajudam a inferir um 

ambiente deposicional proximal. Hunt (1987) referenciou condições lagunares de plataforma marinha 

de baixa profundidade, análogos, aos ambientes neríticos internos confinados sugeridos por Lister & 

Batten (1988) e Svobodová et al. (1998) para Canningia sp. Igualmente, a presença de Circulodinium 

sp. refuta estas características. Encontra-se associado a ambientes neríticos internos confinados 

(Wilpshaar & Leereveld, 1994), provavelmente, em águas salobras (Brinkhuis & Zachariasse, 1988; 

Harker et al., 1990) de salinidade reduzida (e.g. Olde et al., 2015). A presença conjunta de 

Exochosphaeridium sp. e Circulodinium sp., é tida por alguns autores como a indicação de ambientes 

marinhos marginais (Whilpshaar & Leereveld, 1994; Lebedeva, 2010). Paralelamente, 

Palaeohystrichophora infusorioides tem sido, previamente, relacionada a ambientes neríticos (Habib & 

Miller, 1989). Bujak (1984), Brinkhuis & Zachariasse (1988), Brinkhuis (1994), Eshet et al. (1994), 

Crouch & Brinkhuis (2005), Guasti et al. (2005) e Pearce et al. (2009) interpretaram esta espécie como 

heterotrófica, de produtividade primária, indicadora de zonas de upwelling com elevados nutrientes 

(Pearce, 2000) e bem oxigenadas (Courtinat & Schalf, 1990; Courtinat et al., 1991).  

Contrariamente, ao indicado para as espécies/géneros anteriormente referidas, a presença de 

Oligosphaeridium sp. traduz condições neríticas externas (e.g. May, 1980; Hunt, 1987; Lister & Batten, 

1988; Smelror & Leereveld, 1989), tolerante a diferentes níveis de salinidade (Tocher & Jarvis, 1987). 

No entanto, a presença de Oligosphaeridium sp., associado a condições neríticas externas, numa 

associação dominado por Subtilisphaera sp. e a presença de Canningia sp., C. reticulata, Circulodinium 

sp., Exochosphaeridium sp. e Palaeohystrichophora infusorioides., apontam ambientes neríticos internos 

confinados, possivelmente lagunares, de plataforma pouco profunda, abertos às condições offshore 

(entrada episódica de água). Eventualmente, com águas ricas em nutrientes de salinidade reduzida e 

bem oxigenadas, com acarreio de terrígenos. 

 

Na amostra Naz 49 as abundâncias relativas elevadas de Xenascus sp. sugerem afinidades a 

ambientes reconhecidos para os ceratióides do Cretácico. A abundância elevada destes últimos, tem 

demonstrado relações com ambientes costeiros de baixa salinidade (Lister & Batten, 1988; Harker et al., 

1990; Whilpshaar & Leereveld, 1994; Harris & Tocher, 2003) e/ou a plataformas confinadas de baixa 

profundidade (Tocher & Jarvis, 1987; Svobodová et al., 1998; Skupien & Mohamed, 2008). No entanto, 

a ocorrência de Xenascus ceratioides sugere uma ligação preferencial nerítica interna a externa (e.g. 
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Pearce, 2000; Pearce et al., 2003; Peyrot, 2011). Do mesmo modo, a presença comum de Florentinia 

sp. denuncia ambientes marinhos abertos (e.g. Harker et al., 1990).  

Spiniferites sp. é caracterizado por uma grande tolerância a diferentes ambientes, no entanto, 

estudos do Cretácico (Hultberg & Malmgrren, 1986; Marshall & Batten, 1988; Brinkhuis & Zachariasse, 

1988; Harker et al., 1990; Harris & Tocher, 2003) associam-no a zonas neríticas ou oceânicas, de águas 

quentes (Uwins & Batten, 1988), com boa oxigenação (Courtinat & Schaff, 1990; Courtinat et al., 1991) 

e/ou de salinidade variável. Além disso, Spiniferites sp. apresenta abundâncias elevadas em ambientes 

neríticos externos (Brinkhuis, 1994; Leereveld, 1995; Sluijs et al., 2005) bem como, em ambientes 

neríticos de plataforma de baixa profundidade (Svovodová et al., 2004). Pearce et al. (2003) 

reconheceram a associação de dois dinoquistos, característicos do Turoniano-Coniaciano no Mar do 

Norte, sul da Inglaterra e no norte de França. Considerou a associação Spiniferites-Palaeohystrichophora 

(S-P) representativa de paleoambientes marinhos abertos. Todavia, a ocorrência abundante de Xenascus 

sp., a presença comum de Subtilisphaera sp., Circulodinium sp., Canningia sp. e C. reticulata, bem como 

de outros goniaulacóides, Xenascus ceratioides, Florentinia sp. e Spiniferites sp., e menor presença de 

Coronifera oceanica, Downiesphaeridium sp. e Xiphophoridium alatum sugerem afinidades a plataformas 

neríticas internas e/ou confinadas, de baixa profundidade, abertos às condições marinhas do offshore, 

com salinidade reduzida.  

As afinidades ambientais do género Rhaetogonyaulax sp. são algo controversas e ainda pouco 

estabelecidas. Batten et al. (1994) e Poulsen (1996) sugeriram ambientes marinhos, principalmente 

confinados versus ambientes marinhos mais profundos. 

As afinidades paleoecológicas e paleoambientais para Impletosphaeridium spp. são, igualmente, 

ambíguas e pouco esclarecedoras. De acordo com Warny et al. (2007) a presença de Impletosphaeridium 

spp. em depósitos atlânticos cenozoicos sugerem afinidades a ambientes polares marinhos, onde 

dinoflagelados com morfologia idêntica (“small spiny dinoflagellate cysts”) são abundantes (in Amenábar 

et al., 2014). Em adição, Salzmann et al. (2011) analisaram amostras do Cretácico e Neogénico superior 

de James Ross Island, na Península Antártica e detetaram abundâncias de quistos com processos 

pequenos, identificados como Impletosphaeridium spp. No entanto, concluíram que era improvável que 

estes quistos, atualmente extintos e sem nenhum análogo moderno evidente, pudessem ter uma ligação 

com ambientes polares marinhos, conforme sugerido por Warny et al. (2007). Bowman et al. (2013a) 

não conseguiram identificar taxa atuais, embora os autores indiquem que esses dinoquistos seriam 

comparáveis a dinoquistos existentes em sedimentos do Quaternário relativos a ambientes marinhos de 

águas frias em latitudes elevadas. Considerando, que o Impletosphaeridium spp. se assemelha a quistos 
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atuais (designados RBSCs (round brown spiny cysts)) conforme observado por diferentes autores (e.g. 

Amenábar et al., 2014), Warny et al. (2007) reconheceram que nem todos os RBSCs estão vinculados a 

ambientes polares, uma vez que muitos deles proliferam em latitudes baixas e médias. Por exemplo, 

algumas espécies de RBSCs têm distribuição polar-equatorial, mas encontram-se em maiores 

abundâncias em regiões subtropicais e tropicais (Zonneveld et al., 2013 in Amenábar et al., 2014). 

Amenábar et al. (2014) perceberam que não existiam evidências sedimentológicas de upwelling no final 

do Cretácico na Península Antártica, sugerindo, uma entrada elevada de nutrientes na bacia proveniente 

do continente, consequentemente, num contexto de águas superficiais ricas em nutrientes ou eutróficas 

onde Impletosphaeridium spp. teria surgido, acrescentando que esta suposição estaria de acordo com 

um estilo de vida heterotrófico. Mais precisamente, Islam (1984) identificou uma abundância elevada 

deste género em águas marinhas de plataforma de baixa profundidade, de elevada energia, propondo 

ambientes neríticos internos, salobros a estuarinos. Em Oliveira (2017) a ocorrência de 

Impletosphaeridium sp. sugere afinidades a ambientes restritos de salinidades baixas a variáveis. 

Poderão ser reconhecidos dois tipos de ambientes: 

• O domínio de Xenascus sp. sugere ambientes de plataforma de baixa profundidade 

nerítica interna e/ou confinada, de salinidade reduzida, com prováveis correntes 

ascendentes, com comunicação aos domínios de plataforma aberta, sinalizada pela 

presença, principalmente, de Florentinia sp., Spiniferites sp., Coronifera oceanica, 

Downiesphaeridium sp. e Xiphophoridium alatum, com afinidades ambientais à plataforma 

marinha;  

• Possível transporte dos taxa com afinidades a ambientes neríticos internos ligeiramente 

confinados para ambientes deposicionais em plataforma nerítica interna aberta. 

Ainda, o domínio de Xenascus sp. e uma diversidade relativa superior de goniaulacóides (P/G= 

- 0,7) às restantes amostras sugere ambientes de baixa salinidade, com baixa produtividade, de águas 

quentes, em áreas de corrente fraca.  

Nesta camada identifica-se a presença de Laciniadinium sp. com um registo de espécies 

reconhecidas em ambientes boreais (e.g. Lebedeva, 2006; Lebedeva et al., 2017). Inesperadamente, a 

presença deste género insinua um reconhecimento de provincialismo. Este facto, não será novidade na 

Península Ibérica. Peyrot (2011) em material do Cenomaniano superior-Turoniano, no norte de Espanha 

(Castilian Platform), identificou a ocorrência de espécies peridinióides cosmopolitas (Isabelidinium spp., 

Chantagiella spp., Laciniadinium spp., Trithyrodinium spp. e Ginginodinium spp.) com distribuição 

preferencial em latitudes boreais temperadas a partir do Cenomaniano superior. Este provincialismo 



 

 79 

poderá estar relacionado com a tendência de arrefecimento do clima no Turoniano-Maastrichtiano, que 

caracterizou o Cretácico superior (Clarke & Jenkins, 1999 in Peyrot, 2011). A presença, principalmente, 

de espécies atribuídas ao género Ginginodinium spp. e Trithyrodinium spp. poderão estar relacionadas 

com o evento de arrefecimento climático do Cenomaniano superior sugerido por vários autores (Gale & 

Christensen, 1996; Voigt et al., 2004; Forster et al., 2008 in Peyrot, 2011). Contudo, a identificação de 

1 espécime de Laciniadinium sp., no presente trabalho, não permite inferir o que foi dito anteriormente 

pois, não se verifica uma abundância/diversidade de espécies cosmopolitas que indiquem tais relações. 

No entanto, o facto de não se ter encontrado mais espécimes nesta e em outras amostras, poderá sugerir 

as seguintes hipóteses: 

• Má preservação e difícil identificação; 

• Redução/ausência dos espécimes em ambientes costeiros, onde o padrão geral de 

diversidade dos dinoquistos é relativamente baixo ou ausente; 

• Redução/ausência de dinoquistos com características provinciais durante o 

Cenomaniano (Williams et al., 1990), devido à tendência climática quente deste período. 

 

Na amostra Naz 52 verifica-se um decréscimo acentuado na diversidade de espécies de 

dinoquistos, com predominância de peridinióides (P/G = 0,8), dominada por Subtilisphaera sp. A 

abundância em algas verdes, traduzem ambientes próximos de cursos fluviais. Além disso, o aumento 

da proporção de Subtilisphaera sp. juntamente com a abundância de algas verdes indicam um aumento 

na disponibilidade de nutrientes. Inclusive, a relação entre esporos e pólenes bissacados revela uma 

abundância relativa superior de esporos, indicando ambientes contíguos da linha de costa. A presença 

de Subitlisphaera sp., reconhecida em ambientes de plataforma confinada de baixa profundidade, 

lagunar, influenciada por ambientes de baixa salinidade e entrada de água doce e nutrientes, surge em 

oposição aos ambientes reconhecidos para Florentinia sp., característico de ambientes marinhos abertos 

(Harker et al., 1990). Contudo, poderá entender-se que Florentinia sp. é tolerante a diferentes tipos de 

paleoambientes, inclusive, os de baixa salinidade. Uma interpretação poderá ser o comportamento 

oportunista do género, aproveitando lacunas paleoecológicas existentes no meio, devido à incapacidade 

de adaptação de outros taxa em condições semelhantes. Davey & Rogers (1975) observaram associações 

de baixa diversidade em áreas de upwelling, dentro de sucessões marinhas normais, onde os nutrientes 

são abundantes, sinalizando a presença e aumento de dinoflagelados oportunistas. Este tipo de 

ambientes é manifestado, principalmente, em associações de fósseis dominadas por peridinióides 

(Schrank, 1984). Em Baioumi et al. (2012), a ocorrência de Subtilisphaera sp. e Florentinia sp. nas 
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camadas inferiores do Cenomaniano inferior, indicaram ambientes marinhos de plataforma pouco 

profunda na transição entre o domínio interno e externo (El Shamma, 1999). Todavia, a baixa diversidade 

e o domínio de peridinióides (Subtlisphaera sp. e Spinidinium sp.) pressupõem ambientes neríticos 

internos, lagunares, de plataforma de baixa profundidade, ligeiramente confinados, abertos a domínios 

de plataforma externa determinados pela presença do género Florentinia sp. A presença de algas verdes 

e Subtilisphaera sp. sugerem ambientes de salinidade reduzida, contíguos a cursos fluviais, ricos em 

nutrientes e, provavelmente, com correntes ascendentes.  

  

Na amostra Naz 57 a associação de dinoquistos é dominada pelo grupo Sentusidinium spp., 

com representação comum de Subtilisphaera sp., Canningia sp., Florentinia aff. cooksoniae e Florentinia 

sp. No entanto, a amostra é dominada por forros internos de foraminíferos, os quais, geralmente, 

representam ambientes costeiros (Tyson, 1995; Lana, 1997) e estuarinos (Farr, 1989). 

Li & Habib (1996) definiram o Cyclonephelium group, incluindo os dinoquistos proximados com 

processos pequenos e simples, representados por Circulodinium (formalmente Cyclonephelium) 

distinctum, Cyclonephelium vannophorum, Exochosphaeridium phragmites, Kiokansium polypes, 

Downiesphaeridium sp. (formalmente Cleistosphaeridium) e Sentusidinium sp. Este grupo representa 

ambientes proximais ligeiramente salinos. O padrão de diversidade é característico de meios em stress, 

geralmente, associados à proximidade da linha de costa em ecossistemas marinhos (Wall et al., 1977). 

O aumento ligeiro no número de goniaulacóides sobre os quistos peridinióides e a diminuição da 

diversidade de dinoquistos sugerem ambientes de deposição de plataforma nerítica interna ou confinada 

com menor disponibilidade de nutrientes, menor produtividade, correntes fracas e águas mais quentes. 

Contudo, o domínio de forros internos de foraminíferos com um domínio do grupo Sentusidinium spp., a 

ocorrência de Subtilisphaera sp. e Canningia sp., com carácter proximal e uma diversidade baixa de 

goniaulacóides sugerem ambientes neríticos internos ligeiramente confinados, provavelmente lagunares, 

de plataforma de baixa profundidade, em condições de salinidade baixa ou variável, sujeitos à entrada 

de taxon com afinidades ao offshore, como Florentinia sp. e F. aff. cooksoniae. 

 

Nas amostras Naz 59 B, Naz 59 M, Naz 59 T a presença residual de dinoquistos (7 espécimes 

de dinoquistos no conjunto das amostras) poderá dever-se a: 

• Instabilidade e stress no meio aquático, relacionados com ambientes costeiros; 

•  Efeitos anóxicos com ausência de compostos necessários para a sobrevivência dos 

dinoflagelados, 
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• Má preservação e difícil identificação.  

Ainda, a abundância relativa superior de esporos relativamente aos pólenes bissacados e razões 

T/M entre 1,0, em Naz 59 B e 0,7 em Naz 59 T, sugerem ambientes proximais. A ocorrência de forros 

internos de foraminíferos sugere, igualmente, afinidades costeiras. A adaptabilidade e mobilidade relativa 

destes poderão explicar as abundâncias relativas significantes sobre as reduções de dinoflagelados. As 

rápidas adaptações aos efeitos anóxicos em ambiente aquáticos poderão levar à sobrevivência dos 

foraminíferos (Hart et al., 2003; Reolid et al., 2014). De acordo, com alguns autores, abundâncias 

elevadas de forros internos de foraminíferos, representam ambientes costeiros (Tyson, 1995; Lana, 

1997), geralmente, indicadores de upwelling (e.g. Cross et al., 1966; Melia, 1984; Tyson, 1993). 

Embora, também, possam ser abundantes em ambientes estuarinos de salinidade variável (e.g. Farr, 

1989). Com isto, a presença residual de dinoquistos, a ocorrência de forros internos de foraminíferos e 

valores de T/M elevados propõem, provavelmente, ambientes neríticos internos ou confinados, 

estuarinos ou lagunares, em meios em stress, com parâmetros de salinidade, temperatura e 

produtividade bastante variáveis, com possível, corrente ascendente 

 

Na amostra Naz 62 a baixa diversidade e abundância de dinoquistos, o domínio de Subtilisphaera 

sp. (entre os dinoquistos), a ausência de goniaulacóides e razão de T/M elevada (0,7) apontam, 

possivelmente, para ambientes neríticos internos bastante confinados, com disponibilidade de nutrientes 

e produtividade primária variável. 

A baixa diversidade de espécies e a ausência de goniaulacóides poderá ser denunciada pelo 

oportunismo do género Subtilisphaera sp. (Davey & Rogers, 1975), tal qual inferido para o género 

Florentinia sp. em Naz 52. A diversidade diminui onde a salinidade do meio é variável ou baixa em 

condições de ambientes em stress, como estuários, planícies costeiras pantanosas e deltas (Jansonius 

& Mcgregor, 1996). Estes comportamentos, demarcam uma relação forte a zonas costeiras (Wall et al., 

1977; Davey & Rogers, 1975), possivelmente, de plataforma nerítica interna confinada, de baixa 

salinidade com entradas de água de doce (Leereveld, 1995). 

 

Na amostra Naz 64 a baixa diversidade de espécies, com a presença comum de Subtilisphaera 

sp., Canningia sp. e do grupo Sentusidinium spp. documentam uma, provável, reposição das 

propriedades no meio, as quais terão estado ausentes nas camadas anteriores (Naz 59 e Naz 62).  

Os valores de T/M baixos (0,2) apontam para ambientes mais distais, contudo, este apresenta-

se baixo devido a abundâncias relativas elevadas de forros internos de foraminíferos. 
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Canningia sp. é associado, frequentemente, a ambientes marinhos confinados ou com 

distribuição eurihalina, com elevada tolerância salina (e.g. Lister & Batten, 1988; Harris & Tocher, 2003).  

O domínio de forros internos de foraminíferos e a ocorrência de taxa com afinidades marginais 

(Subtilisphaera sp., Canningia sp. e grupo Sentusidinium spp.) apontam para possíveis ambientes 

confinados de plataforma de baixa profundidade, lagunares com ligeira comunicação às condições da 

plataforma marinha, em meios de salinidade variável ou baixa, associados a correntes ascendentes e 

ricos em nutrientes.  

 

Na amostra Naz 66 o dinoquisto dominante é o peridinióide Subtilisphaera sp. com presença 

comum de Canningia sp., C. reticulata, Circulodinium sp. Downiesphaeridium sp., Florentinia sp., F. aff. 

cooksoniae, Impletosphaeridium spp., Operculodinium sp., grupo Sentusidinium spp., Spiniferites sp., S. 

ramosus e Xenascus sp. e com presença rara de Spinidinium sp., Paleohystrichophora infusorioides e 

Florentinia cf. denaei. 

 A queda na abundância relativa de peridinióides, a diminuição do acarreio terrestre (T/M = 0,1) 

e a maior diversidade de goniaulacóides (P/G = - 0,4), em relação às restantes amostras, sugere um 

declínio de nutrientes e produtividade primária no meio aquático. Contrariamente, o domínio de 

Subtilisphaera sp. sugere ambientes de águas ricas em nutrientes, associado a correntes ascendentes, 

podendo evidenciar meios de condições variáveis.  

Davey (1970), Harland, (1973), Davey (1979), Batten (1982) e Lister & Batten (1988) 

propuseram ambientes marinhos de salinidade reduzida para os quistos peridinóides do Cretácico, 

associados a condições de boa oxigenação (Courtinat et al., 1991). A associação de quistos peridinióides 

como Subtilisphaera sp., Palaeohystrichophora infusorioides e Spinidinium sp., denotam, provavelmente, 

este tipo de ambientes, como também ambientes neríticos internos (Habib & Miller, 1989) e/ou de 

plataforma de baixa profundidade confinada (Leereveld, 1995). 

A presença da família Areoligeraceae (Canningia sp. e Circulodinium sp.) é usualmente atribuída 

a ambientes neríticos internos de salinidade reduzida (e.g. Batten, 1982; Brinkhuis & Zachariasse, 1988; 

Harker et al., 1990; Brinkhuis, 1994; Whilpshaar & Leereveld, 1994; Leereveld, 1995; Jaramillo & Oboh-

Ikuenobe, 1999; Pearce, 2000; Crouch & Brinkhuis, 2005). Estudos de sedimentos do Cretácico 

caracterizaram ambientes costeiros (possivelmente eurihalinos) (Marshall & Batten, 1988; Li & Habib, 

1996; Eshet et al., 1994) ou ambientes neríticos internos confinados (Lister & Batten, 1988; Svobodová 

et al., 1998) para esta família. Hunt (1987) relacionou Canningia sp. a condições marinhas de plataforma 

de baixa profundidade e/ou confinada, lagunar. Harris & Tocher (2003) apontaram Canningia reticulata 
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como uma espécie com elevada tolerância a mudanças na salinidade e elevadas afinidades a influências 

terrestres. Peyrot et al. (2011) em Fuentetoba e Tamajón (Espanha) apontaram esta espécie como 

favorável a ambientes costeiros e confinados.  

Spiniferites sp. tem sido referido a inúmeras interpretações paleoambientais apontando para um 

género com capacidades de adaptação em diferentes habitas (cosmopolita) (Brinkhuis, 1994; Jaramillo 

& Obo-Ukuenobe 1999; Guasti et al., 2005; Pross & Brinkhuis, 2005). Abundâncias elevadas deste 

género são reconhecidas em ambientes neríticos externos (Brinkhuis, 1994; Leereveld, 1995; Sluijjs et 

al., 2005), mas também, em ambientes neríticos de plataforma de baixa profundidade (Svovodová et al., 

2004). Da mesma forma, em vários setores do Cretácico tem sido sugerido ambientes neríticos ou 

marinhos abertos com boa oxigenação (Courtinat & Schalf, 1990; Courtinat et al., 1991) e/ou com 

salinidade variável (e.g. Hultberg & Malmgren, 1986; Marshall & Batten, 1988; Brinkhuis & Zachariasse, 

1988; Harker et al., 1990; Harris & Tocher, 2003).  

May (1980) considerou Spiniferites ramosus com afinidades a plataforma interna e externa. 

Acrescente-se que, Pross & Schmiedl (2002) e Prince et al. (2008) atribuíram esta espécie a ambientes 

estáveis ou relativamente marinhos abertos. Paralelamente, Peyrot (2011) considerou a presença de S. 

ramosus e P. infusorioides a ambientes neríticos externos, sendo esta última tolerante a variações na 

salinidade.  

Circulodinium spp.  e Sentusidinium spp. apresentam afinidades litorais (Batten, 1982; Tocher, 

1984; Hunt, 1987; Lister & Batten, 1988; Marshall & Batten, 1988; Whilpshaar & Leereveld, 1994; 

Leereveld, 1995). Em conformidade, Whilpshaar & Leereveld (1994) consideraram Circulodinium sp. 

como característico de ambientes neríticos internos e confinados.  

Li & Habib (1996) referiram os quistos proximados de processos pequenos e simples (incluindo 

Circulodinium sp., Downiesphaeridium sp. e Sentusidinium sp.) com correspondências a ambientes 

proximais de salinidade baixa. Segundo Pearce (2000) e Pearce et al. (2003), Downiesphaeridium sp. e 

Xenascus sp. caracterizam ambientes neríticos internos a externos.  

Em contrapartida, com o restante, as associações de Florentinia sp. são típicas de ambientes 

offshore (e.g. Harker et al., 1990; Al-Ameri et al., 2001).  

O domínio do peridinióide Subtilisphaera sp., a presença comum dos goniaulacóides, como 

Canningia sp., C. reticulata, Circulodinium sp., Spiniferites sp., S. ramosus, grupo Sentusidinium spp., 

Downiesphaeridium sp. e Xenascus sp. sugerem ambientes neríticos internos de plataforma de baixa 

profundidade, ligeiramente confinados, com ligações a domínios de plataforma aberta indicados pela 

presença de Florentinia sp. Sugerem, ainda, ambientes bem oxigenados de salinidade variável, 
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provavelmente, com alguma disponibilidade de nutrientes, correntes ascendentes e produtividade 

primária dada pela presença dos peridinióides Subtilisphaera sp., Palaeohystrichophora infusorioides e 

Spinidinium sp. No entanto, a maior diversidade de goniaulacóides poderá indicar variações destas 

condições no meio. 

A presença do género Impletosphaeridium spp. tal como na amostra Naz 49, reforça a adaptação 

desta espécie a diferentes condições paleoambientais e paleoecológicas. 

 

Na amostra Naz 67 a semelhança de taxa, com a amostra anterior (Subtilisphaera sp., 

Palaeohystrichophora infusorioides, Canningia sp., C. reticulata, Circulodinium sp., Florentinia sp., F. aff. 

cooksoniae, Impletosphaeridium spp., grupo Sentusidinium spp. e Xenascus ceratioides), sugere uma 

afinidade paleoambiental semelhante. No entanto, valores de P/G de – 0,1 em contraste com P/G de – 

0,4, da amostra anterior, revelam uma menor abundância de goniaulacóides, consequentemente, de 

prováveis ambientes com maior produtividade e maior disponibilidade em nutrientes e de águas frias. A 

percentagem relativa de E/Pb (maior percentagem relativa de esporos) e T/M (0,2) sugere a proximidade 

da linha de costa e a entrada de nutrientes no meio. Além disso, o decréscimo na abundância relativa 

de dinoquistos denuncia um ambiente nerítico interno e/ou confinado, exposto a meios em stress. 

Porém, a paridade na diversidade de goniaulacóides com peridinióides (P/G= - 0,1) sugere, possíveis, 

afinidades neríticas internas e/ou confinadas, de plataforma de baixa profundidade, com boa oxigenação 

e uma maior disponibilidade de nutrientes. 

 

Na Naz 70 a afinidade proximal retratada anteriormente, culmina no domínio do peridinióide 

Subtlisphaera sp. A presença única deste taxon propõe, prováveis, ambientes lagunares e/ou de água 

salobra (Davey, 1971; Downie et al., 1971; Wall et al., 1977; Bujak, 1984; Leckie et al., 1990) com 

águas ricas em nutrientes e associado a correntes ascendentes (Bujak, 1984; Lewis et al., 1990; Powell 

et al., 1990; Leereveld, 1995). Esta disponibilidade é entendida pelos valores elevados de T/M (0,6) e 

pelas abundâncias relativas superiores de esporos relativamente aos pólenes bissacados. Percebe-se 

que o género Subtlisphaera sp. poderá adquirir comportamentos oportunistas ao longo do corte, 

resultando numa individualidade deste e subsequente ausência de outros taxa. 

 

Em género de síntese propõe-se um modelo esquemático com as afinidades ambientais 

documentadas na literatura para cada taxon identificado (Fig. 43). 
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Estuarino/lagunar
Nerítico Interno Nerítico externo Oceânico

Subtilisphaera sp.
Circulodinium sp.
Canningia sp.
Canningia reticulata
Exochosphaeridium sp.
Spinidinium sp.?
Impletosphaeridium sp.?

Sentusidinium spp.?
Xenascus sp.?

Palaeohystrichophora infusorioides
Coronifera oceanica
Spiniferites sp.
Spiniferites ramosus
Xenascus ceratioides

Downiesphaeridium sp.?
Xiphophoridium alatum?

Florentinia sp.
Oligosphaeridium sp.

Rhaetogonyaulax sp. ?  

5.3  Associação de pólenes e esporos 

Ao longo do corte amostrado as associações palinológicas terrestres (pólenes e esporos) 

demonstram uma elevada diversidade, indicando diferentes tipos de vegetação que dependiam do 

ambiente em que as plantas produtoras de pólenes e esporos prosperavam. As abundâncias relativas 

dos pólenes e esporos apresentam-se na figura 44. 

Das associações de palinomorfos terrestres os pólenes são o grupo taxonómico mais abundante, 

ao longo do corte, relativamente aos esporos, perfazendo um total de 46% no total dos palinomorfos 

identificados, em contraste com 9% de esporos.  

As associações terrestres são dominadas por pólenes de gimnospérmicas, com um total de 42% 

do total de palinomorfos. Destes, os pólenes mais comuns identificados são Classopollis sp., Classopollis 

classoides, Araucariacites sp., Callialasporites sp., Inaperturopollenites sp., ?Cycadopites sp., 

Figura 43 - Modelo esquemático com as possíveis afinidades ambientais, sugeridas na literatura, para cada taxon identificado no 
presente trabalho. A diversidade de espécies de dinoquistos aumenta na transição entre as zonas neríticas internas e externas e 
nas zonas neríticas externas 
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Ephedripites sp. e o grupo dos pólenes bissacados. A família Cheirolepidiaceae, composta por 

Classopollis sp. e Classopollis classoides é dominante, perfazendo um total de 34% de todos os 

palinomorfos identificados. O grupo dos pólenes bissacados, com representação em todas as amostras, 

é o segundo grupo taxonómico mais abundante, com 6% do total dos palinomorfos. As famílias 

Araucariaceae, Cupressales e Gingkgoales/Cycadales/Bennettitales/Gnetales, completam os pólenes de 

gimnospérmicas, sendo que esta última ocorre ao longo do corte, em contraste com as outras duas 

famílias com uma presença pontual ao longo do corte. 

O segundo grupo terrestre mais abundante são os esporos de pteridófitas com 9% do total dos 

palinomorfos, é composto pelas famílias Anemiaceae, Dicksoniaceae, 

Cyatheaceae/Dipteridaceae/Filicopsida/Matoniaceae, Osmundaceae, Pteridaceae, Schizaeaceae e um 

grupo de pteridófitas de afinidade incerta. Os géneros ?Cingulatisporites sp., Patellasporites sp., 

Punctatisporites sp., Triplanosporites sp. e a ordem Schizaeles, constituem o grupo de pteridófitas de 

afinidade incerta, com representação superior em relação às restantes famílias de pteridófitas. 

Cicatricosisporites sp., C. aff. apicanalis, C. cuneiformes, C. dorogensis e C. venustus representam a 

família Schizaeaceae, com 0,5% do total de palinomorfos. ?Biretisporites sp., Cingulatisporites sp., 

Deltoidospora (Cyathidites) spp., ?Divisisporites sp., ?Leiotriletes sp., ?Matonisporites sp. e 

Concavissimisporites punctatus incluídas na família Dicksoniaceae, 

Cyatheaceae/Dipteridaceae/Filicopsida/Matoniaceae, com 1% do total de palinomorfos. 

Appendicisporites sp., Costatoperforosporites sp. e C. aff. fistulosus, representam a família Anemiaceae, 

com 0,4% do total de palinomorfos. As famílias Osmundaceae (Todisporites sp.) e Pteridaceae 

(Contignisporites sp. e Pteris sp.) tem representação residual. 

Os pólenes de angiospérmicas são o terceiro grupo mais abundante com uma representação de 

3% do total de palinomorfos. Estes foram agrupados pelas famílias Betulaceae (Betula sp.), 

Monocotyledoneae, Ericaceae e Loranthaceae (Syncolporites sp.) e um grupo de angiospérmicas de 

afinidade incerta (Rousea sp. e grupo Normapolles).  

Leptolepidites sp., Selaginella sp. e a família Lycopodiaceae, incluídas na divisão Licófita, 

apresentam 2% do total dos palinomorfos. Por fim, o grupo das briófitas com uma representação de 

0,03% no total de palinomorfos, constituído por ?Stereisporites sp., em Naz 59 T. 
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5.3.1 Implicações paleoambientais dos pólenes e esporos 

As plantas são indicadores sensíveis dos climas terrestres, providenciando, assim, informações 

sobre as condições climáticas gerais do tempo geológico em estudo. Os padrões de distribuição podem 

ser interpretados em termos das mudanças na paleovegetação e condições ambientais correspondentes 

(e.g. Heimhofer et al., 2012). A composição e abundância dos esporos e pólenes no registo sedimentar 

é influenciado por fatores que afetam o transporte dos palinomorfos, como a direção e força do vento, e 

processos na sedimentação/deposição em ligação com as mudanças no nível do mar, como correntes 

marítimas e drenagem fluvial (Hochuli & Kelts, 1980; Schrank, 2010 in Kujau et al., 2013). Por outro 

lado, a hidrodinâmica dos esporos é controlada pelo tamanho dos esporos, onde elevadas proporções 

de esporos, com paredes espessas e mais densas encontram-se, geralmente, em locais próximos da 

costa, diminuindo a sua proporção com o afastamento da costa, em contraste com esporos lisos, de 

paredes finas e menos densas (e.g. Reyre, 1973; Lund & Pedersen, 1985; Mutterlose & Harding, 1987; 

Tyson, 1989; Dybkjaer, 1991 in Deaf, 2009). Além disso, em comparação com pólenes bissacados, os 

esporos são produzidos em menores abundâncias, paralelamente, com uma menor eficiência de 

transporte (e.g. Reyre, 1973; Habib, 1979; Mutterlose & Harding, 1987, Prauss, 1989, Tyson, 1989 in 

Deaf, 2009). A diminuição da abundância dos palinomorfos terrestres, em ambientes ancestrais, tem 

sido relacionada com o afastamento da costa para zonas offshore (e.g. Habib, 1982, 1983; Habib & 

Drugg, 1983 in Deaf, 2009).  

As reconstituições paleoclimáticas são baseadas no número reduzido de espécies que consegue 

sobreviver até ao presente e nas espécies extintas que estão estritamente relacionadas com as existentes. 

Os estudos efetuados sobre a flora do Cretácico em Portugal (e.g. Saporta, 1894; Teixeira, 1945, 

1946, 1947, 1948, 1950, 1952 in Mendes et al., 2013), bem como os estudos palinológicos (e.g. Groot 

& Groot, 1962; Diniz, 1967; Kedves & Diniz, 1967; Diniz et al., 1974; Keves & Pittau, 1979; Medus et 

al., 1980; Medus & Berthou, 1980; Hasenboehlerm 1981; Medus, 1981; Pais & Reyre, 1981; Batten, 

1986; Trincão, 1990; Heimhofer et al., 2005, 2007 in Friis et al., 2010), providenciaram um modelo 

para as mudanças da vegetação durante o Cretácico. Com base nestes estudos, reconheceu-se que a 

flora do Cretácico inferior foi dominada por fetos e gimnospérmicas, enquanto que a flora do Cretácico 

superior foi dominada pelas angiospérmicas.  

Neste trabalho, o domínio de pólenes de gimnospérmicas, sobre os esporos, sugerem uma 

prevalência de condições relativamente áridas (Fowell et al., 1994). 
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Figura 44 - Abundâncias relativas dos pólenes e esporos das amostras do corte geológico do Cenomaniano médio do promontório da Nazaré. 
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A morfologia específica de alguns taxa, como os pólenes bissacados e Classopollis sp., é 

favorecida pelo transporte atmosférico e hidrológico, conseguindo estes, percorrer grandes distâncias 

(Tyson, 1995; Birkenmajer et al., 2010; Schrank, 2010) e, consequentemente, promover uma maior 

abundância em ambientes marinhos. Apesar da abundância de Classopollis sp. não ser apenas devido 

ao controlo climático, esta também pode ser influenciada por outros diversos fatores difíceis de serem 

identificados (e.g. diferenças no ambiente deposicional) (Batten, 1996 in Jansonius & McGregor, 1996). 

Ainda assim, o estudo das associações palinológicas são excelentes indicadores na reconstrução dos 

paleoambientes. 

A associação palinológica terrestre dominante pertence à extinta família Cheirolepidiaceae 

(gimnospérmicas) composta pelo género dominante Classopollis sp. Estas coníferas eram caracterizadas 

por folhas fortemente reduzidas, de cutículas espessas e estomas profundamente cavados que indicavam 

stress hídrico (Watson & Alvin, 1996; Friis et al., 2011 in Mendes et al., 2013). Consideradas como 

termófilas e resistentes à aridez, prosperavam em diversos tipos de ambientes desde terras altas bem 

drenadas a planícies costeiras e até habitats salinos (Vakhrameev, 1982; Watson, 1988; Heimhofer et 

al., 2008, 2012; Mendes et al., 2010 in Zhang et al., 2014). Por conseguinte, a abundância do género 

Classopollis sp. tem sido associado a florestas de coníferas, certamente, sob climas quentes e áridos 

(Lima, 1983). 

O aumento de abundâncias relativas de Classopollis sp., sugerem proximidade relativa aos 

sistemas fluvio-deltaicos (Tyson, 1993, 1995), podendo corresponder, por exemplo, a vegetações que 

proliferavam em áreas costeiras (Batten, 1974; Gomez et al., 2008). Possivelmente, relacionadas a 

grandes extensões de lagunas e ilhas barreira (e.g. Peyrot et al., 2011). Heimhofer et al. (2008) 

sugeriram que esta espécie pudesse ser encontrada em plataformas de baixa profundidade com 

influência das marés, podendo indicar proximidade da linha de costa. A presença de outras coníferas 

representadas pelos pólenes de gimnospérmicas, pertencentes às famílias Araucariaceae (Araucariacites 

sp. e Callialasporites sp.), Cupressales (Inaperturopollenites sp.), bem como, os pólenes bissacados, 

sugerem climas quentes e áridos.  

As famílias de gimnospérmicas mesozoicas produtoras de bissacados (Pinaceae, 

Podocarparceae e outros tipos) habitavam áreas relativamente secas em florestas de terras altas, 

amplamente distribuídas em regiões quentes a frias dos hemisférios sul e norte (Wang et al., 2005 in 

Zhang et al., 2014).  

A presença significativa de esporos de pteridófitas e menor de licófitas e briófitas revelam 

características de condições húmidas, eventualmente sazonais, sobre as quais proliferavam. Visto que, 
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as pteridófitas são conhecidas por prosperarem em áreas de altitudes mais baixas, húmidas e quentes, 

como rios ou áreas costeiras (Pelzer et al., 1992; Abbink et al., 2004 in El-Soughier et al., 2013). Do 

mesmo modo, as briófitas, crescem sobre condições relativamente húmidas, com grupos resistentes a 

longos períodos de seca (e.g. Abbink et al., 2004).  

A maioria dos fetos mesozoicos prosperaram em condições húmidas e bastante quentes (van 

Konijnenburg-van Cittert, 2002). Este grupo de plantas, representado pelas famílias 

Dicksoniaceae/Cyaheaceae/Dipteridaceae/Filicopsida/Matoniaceae, Osmundaceae, Anemiaceae, e 

Schizaeaceae, geralmente, floresciam em áreas tropicais a subtropicais (Tyron & Tyron, 1982; Braman 

& Koppelhus, 2005; Mehltreter et al., 2012). As pteridófitas que produzem, por exemplo os géneros 

Cyathidites sp., Cicatricosisporites sp. e Deltoidospora sp., preferem habitats adjacentes a cursos de 

água e/ou em planícies costeiras (Van Konijnenburg-Van Cittert & Van der Burgh, 1989; Pelzer et al., 

1992; Abbink, 1998 in Zhang et al., 2014). Segundo Alvin (1974), alguns membros da família 

Matoniaceae e Anemiaceae são tolerantes a regiões sujeitas a períodos de seca extrema. De modo 

semelhante, Peyrot et al. (2018) propuseram que a presença dos taxa Anemiaceae e Gleicheniaceae 

indicam condições áridas locais e habitats perturbados.  

Mendes et al. (2013) inferiram que a presença de coníferas da família Cheirolepidiaceae 

juntamente com fetos da família Schizaeaceae sugeriam climas quentes e sazonalmente secos. O 

domínio de Classopollis sp. e a diminuição na abundância de elementos higrófilos (fetos, licófitas e 

briófitas), revelam climas mais áridos. Além disso, 

Dicksoniaceae/Cyatheaceae/Dipteridaceae/Filicopsida/Matoniaceae, juntamente com a família 

Cheirolepidiaceae e plantas licófitas e briófitas, desenvolvem-se em condições de stress (e.g. Solé de 

Porta et al., 1994; Peyrot et al., 2007b, 2007c in Diéguez et al., 2010).  

A abundância de pólenes de gimnospérmicas com esporos de pteridófitas sugerem a presença 

de florestas de coníferas com elementos herbáceos hidrófilos como os fetos e licófitas em habitats 

húmidos (Schrank, 1994), provavelmente, próximos de áreas costeiras. 

A ocorrência conjunta dos géneros xerófitos Ephedripites sp. e Classopollis sp., na maioria das 

amostras, indicia climas secos (Schrank & Nesterova, 1993; Schrank & Ibrahim, 1995; Schrank & 

Mahmoud, 1998 in El-Soughier et al., 2013). 

A ocorrência do género Cycadopites sp. (Ginkgoales/Cycadales/Bennettitales/Gnetales) e da 

família Monocotyledoneae (angiospérmicas), sugerem paleoambientes com palmeiras, manifestando, 

provavelmente, planícies costeiras tropicais, húmidas, onde estariam associadas a pteridófitas e outras 

plantas que habitavam estes locais (Mahmoud & Schrank, 2007 in El-Soughier et al., 2013). 
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As angiospérmicas experienciaram uma rápida e extensa diversificação durante o Albiano a 

Cenomaniano (Heimhofer et al., 2005), dominando no final do Cenomaniano as floras típicas de latitudes 

baixas (Lidgard & Crane, 1988; Crane & Lidgard, 1989). As floras do Cretácico superior em Portugal são 

caracterizadas, maioritariamente, pela diversificação rápida de núcleos de eudicotiledóneas, dominando 

completamente as floras a partir do Cenomaniano (Friis et al., 2009). Igualmente, o grupo Normapolles 

são especialmente comuns nas associações palinológicas do Cretácico superior em Portugal e em 

Espanha (e.g. Diéguez et al. 2010; Friis et al., 2009). Provavelmente, estariam relacionados com 

pequenas árvores que cresciam em habitats abertos em climas sazonalmente secos (Friis et al., 2009). 

As angiospérmicas primitivas prosperavam, predominantemente, em habitats terrestres, 

geralmente húmidos (Field et al., 2004; Field & Arens, 2005 in Heimhofer & Hochuli, 2010), como as 

margens dos rios (Hickey & Doyle, 1977; Wing & Boucher, 1998 in Heimhofer & Hochuli, 2010). 

Aparentemente, essas preferências ecológicas contrastam com a visão de que as angiospérmicas 

primordiais evoluíram sobre condições áridas e semiáridas, conforme indicado pela predominância 

associada de coníferas e gnetófitas adaptadas a climas secos (Stebbins, 1974; Brenner, 1976; Doyle et 

al., 1977in Heimhofer & Hochuli, 2010).  

A existência de angiospérmicas, documentada neste trabalho, é marcada pela presença da 

família Betulaceae, Monocotyledoneae, Ericaceae e outras (grupo Normapolles). A ocorrência do grupo 

Normapolles, em toda a secção amostrada, bem como a existência de gimnospérmicas, pteridófitas, 

licófitas e briófitas prenunciam condições húmidas locais em climas sazonalmente quentes e áridos, 

inferidas pelo domínio do género termófilo Classopollis sp. 

5.4  Estudos palinológicos anteriores do Cenomaniano médio da Nazaré 

O corte geológico do promontório da Nazaré tem sido objeto de interesse em estudos de 

conteúdo estratigráfico e fóssil, beneficiando de um contributo a nível sedimentológico, palinológico, 

paleoecológico e faunístico (e.g. Choffat in Saporta, 1894; Choffat, 1900; Berthou, 1973; Moron, 1981; 

Lauverjat, 1982; Corrochano & Armentero, 1997; Reis et al., 1997; Callapez, 1998; 1999; 2001; 2004; 

Callapez et al., 2014; Oliveira, 2017). O último estudo palinológico efetuado, na parte inferior do 

Cenomaniano médio do corte geológico, por Oliveira (2017), evidenciou um domínio de dinoflagelados 

peridinióides, Subtilisphaera sp. e Spinidinium sp., no total das 11 amostras da base do Cenomaniano 

médio (em sucessões sedimentares abaixo do presente trabalho). Destes, Subtilisphaera sp. apresentou-

se como taxon dominante perfazendo cerca de 71% do total das amostras. O padrão de domínio elevado 
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dos peridinóides com as associações do Cenomaniano-Turoniano (Peyrot, 2012), é geralmente aceite 

como um sinal de aumento na disponibilidade de nutrientes e/ou salinidade reduzida em condições 

próximas da costa (Wall et al., 1977; Lewis et al., 1990). 

Oliveira (2017) identificou 20 taxa de dinoquistos; Canningia reticulata, Canningia sp., 

Epelidosphaeridia spinosa, Florentinia mantellii, Florentinia sp., Heterosphaeridium sp., 

Impletosphaeridium sp., Oligosphaeridium pulcherrimum, Oligosphaeridium sp., Palaeohystrichophora 

infusorioides, Palaeohystrichophora sp., Spinidinium sp., Spiniferites ramosus, Spiniferites sp., 

Subtilisphaera sp., Trithyrodinium suspectum, Trithyrodinium sp., Xenascus ceratioides., Xenascus sp., 

Xiphophoridium alatum. Neste trabalho não foram identificados, Epelidosphaeridia spinosa, 

Heterosphaeridium sp., Oligosphaeridium pulcherrimum, Trithyrodinium suspectum e Trithyrodinium sp.  

O elevado domínio e baixa diversidade de espécies, bem como, o domínio de quistos 

peridinióides (e.g. Subtilisphaera sp. e Spinidinium sp.) apontaram para ambientes costeiros, bastante 

confinados, de salinidade variável a baixa, possivelmente salobros, de baixa energia, com uma elevada 

disponibilidade de nutrientes, de origem terrestre. Os restantes taxa identificados como, Xenascus 

ceratioides, Oligosphaeridium pulcherrimum, Trithyrodinium suspectum e Trithyrodinium sp., Canningia 

sp., Canningia reticulata, Impletosphaeridium sp. demonstraram uma semelhança a ambientes restritos 

de salinidades baixas a variáveis, com indicações de uma exposição moderada a influências marinhas 

abertas, indiciadas pelos taxa Epelidosphaeridia spinosa, Florentinia sp., F. mantellii e 

Palaeohystrichophora infusorioides. A informação complementar da ocorrência comum a abundante de 

forros internos de foraminíferos e a presença de algas prasinófitas sugeriram a indicação de uma 

plataforma pouco profunda de baixa salinidade, com influência local fluvial. As associações palinológicas 

terrestres dominadas pelo género Classopollis sp., em comum com a representação diminuta de pólenes 

bissacados acrescentaram uma referência a afinidades costeiras, próxima da fonte de produção. 

Os modelos integrados baseados nos registos sedimentares micro e macro-faunais de Callapez 

(1998, 2008) e Callapez et al. (2014) e palinológicos de Oliveira (2017) sugeriram a articulação de um 

modelo tidal flat marginal-lagunar parcialmente separados por barreiras, com algum grau de 

confinamento, aberto a domínios de plataforma existentes em offshore. 
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5.5  Contexto paleoambiental do Cenomaniano médio do promontório da Nazaré 

Os acidentes tectónicos que compartimentaram a área em estudo, estando intimamente ligados 

à evolução da Bacia Lusitaniana, juntamente com as variações eustáticas globais, exerceram um controlo 

sobre a sedimentação mesozoica, levando à diferenciação de vários setores com associações e 

acomodações faunísticas distintas.  

As ecozonas do Cenomaniano inferior e médio com Ilymatogyra pseudafricana e Gyrostrea 

ouremensis representam um período de instalação do domínio marinho e da sedimentação carbonatada 

(Callapez, 1998). O Cenomaniano inferior exposto no sopé do promontório da Nazaré regista um 

conteúdo macrofaunístico dominado pelas associações de bivalves epifaunais, maioritariamente de 

Ilymatogyra pseudafricana e Ceratostreon flabellatum, caracterizando um desenvolvimento em águas 

rasas com variações significativas de salinidade, temperatura e um afluxo de sedimentos, siliciclásticos 

grosseiros (Callapez, 1998, 1999). O desenvolvimento destes biostromas traduz um contexto 

transgressivo, já sentido desde o Albiano médio, com consequente retrogradação dos sistemas aluviais 

posicionados a partir da bordadura do Maciço Hespérico e instalação de uma planície litoral com 

encharcamentos lagunares, alongando-se para norte e este (Callapez, 1999). As associações faunísticas 

no nível seguinte, “B” (Choffat, 1897), entre as quais a associação com Gyrostrea ouremensis e 

Anisocardia orientalis, indicam a prevalência de espécies euritópicas, capazes de suportar condições 

variáveis e adversas do meio (salinidade, temperatura, etc.) (Callapez, 1998). As associações com 

bivalves epifaunais ou semi-infaunais bissados, principalmente, de Pseudoptera anomala e Gyrostrea 

ouremensis, caracterizam um desenvolvimento, essencialmente, na parte superior do andar sublitoral, 

num contexto de planície de maré ou de laguna, sujeita a algumas influências marinhas. Também, 

ocorrem associações com Serpula sp. em calcários grainstone¸ sugerindo um meio envolvente algo 

energético, impossibilitando a fixação da infauna. Os vestígios de restos de vertebrados, com fauna 

ictiológica, crocodilos e quelónios, denunciam, por sua vez, uma mudança de ambiente de plataforma 

interna aberta para um ambiente lagunar (Callapez, 1998). 

No seio deste nível (descontinuidade B1/B2) dá-se uma inversão do sentido sequencial, com 

uma transição entre litofácies essencialmente laminíticas e um conjunto de bancadas espessas de 

calcário e calcário dolomítico (Callapez, 1998). É na transição deste nível que se recolheram as amostras 

do presente estudo, das quais Naz 43, Naz 49, Naz 52 se localizam no nível B1 e Naz 57, Naz 59 B, 

Naz 59 M, Naz 59 T, Naz 62, Naz 64, Naz 66 e Naz 70 no nível B2 (ver Fig. 20). 

No presente trabalho, em geral, denotou-se uma abundância relativa acentuada de palinomorfos 

terrestres (pólenes e esporos). Este tipo de padrão é indicador de um acarreio elevado de terrígenos (e.g. 



 

 94 

Schiøler et al., 1997; Helenes & Somoza, 1999) sugerindo proximidades terrestes. Isto, verifica-se, 

principalmente, para as amostras da secção média (Naz 59 B a Naz 62) apresentando valores de T/M 

de 0,7 em Naz 62, de 1,0, em Naz 59 B, e de 0,5, na amostra superior (Naz 70). As restantes amostras 

variam de um mínimo de 0,1, em Naz 66, a 0,38, em Naz 52. A proporção E/Pb revela abundâncias 

relativas superiores de esporos em relação aos pólenes bissacados, na maioria das amostras, exceto em 

Naz 57, onde o valor percentual de bissacados é ligeiramente superior. A presença de forros internos de 

foraminíferos nas amostras Naz 43, Naz 57, Naz 64, Naz 66, Naz 67 e Naz 70, revelam ambientes 

costeiros (Tyson, 1995; Lana, 1997) e/ou confinados de plataforma de baixa profundidade. Igualmente, 

o domínio de algas verdes, principalmente, em Naz 52, denota uma tendência de um balanço positivo 

de água doce, de condições marinhas restritas ou um indicador de condições marginais de plataforma 

de baixa profundidade (e.g. Brinkhuis & Schiøler, 1996; Schiøler et al., 1997). Isto, demonstra que no 

geral, as amostras apresentam um forte indício nerítico interno e/ou confinado próximo de cursos fluviais. 

O padrão de diversidade das associações de dinoquistos denuncia um alto domínio-baixa 

diversidade traduzindo ambientes neríticos internos (Goodman, 1979). Além disso, este tipo de 

associações, geralmente, dominadas por uma única espécie, refletem ambientes costeiros e estuarinos 

(McMinn, 1991; Habib & Miller, 1989; Li & Habib, 1996). Este domínio é, essencialmente, promovido 

pela presença do peridinióide eurihalino Subtilisphaera sp nas amostras Naz 43, Naz 52, Naz 62, Naz 

64, Naz 66, Naz 67 e Naz 70, sugerindo ambientes lagunares e/ou de água salobra (Davey, 1971; 

Downie et al., 1971; Wall et al., 1977; Bujak, 1984; Leckie et al., 1990) com águas ricas em nutrientes 

em zonas, provavelmente, com correntes ascendentes (Bujak, 1984; Lewis et al., 1990; Powell et al., 

1990; Leereveld, 1995). Ainda, o domínio do goniaulacóide Xenascus sp., na amostra Naz 49, com 

afinidades a ambientes costeiros de baixa salinidade (Lister & Batten, 1988; Harker et al., 1990; 

Whilpshaar & Leereveld, 1994; Harris & Tocher, 2003) e/ou a plataforma confinada de baixa 

profundidade (Tocher & Jarvis, 1987; Svobodová et al., 1998; Skupien & Mohamed, 2008) e o domínio 

do grupo Sentusidinium spp., na amostra Naz 57, com afinidades a ambientes costeiros, refletem um 

padrão, essencialmente, nerítico interno. Igualmente, a presença dos géneros eurihalinos Canningia sp., 

C. reticulata e Circulodinium sp. fortalecem a sugestão de ambientes neríticos internos confinados, de 

plataforma de baixa profundidade, provavelmente em águas salobras com salinidade reduzida.  

A razão P/G demonstrou uma abundância relativa superior de peridinióides em 6 das 12 

amostras, em Naz 43, Naz 52, Naz 59 T, Naz 62, Naz 64 e Naz 70, traduzindo uma associação de 

ambientes neríticos internos e/ou confinados (e.g. Eshet et al., 1994a; Dale, 1996; Sluijs et al., 2005), 

ricos em nutrientes, de alta produtividade e, provavelmente, com correntes ascendentes. A presença 
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residual de espécies de dinoquistos nas camadas da seção média (entre a Naz 59 B e Naz 62) sugerem 

ambientes deposicionais marginais de plataforma de baixa profundidade, provavelmente, sujeitos a 

meios em stress, ligados a ambientes oligotróficos, sujeitos à variação de parâmetros ambientais, como 

temperatura, salinidade e turbidez, ou relacionados com efeitos anóxicos.  

O decréscimo da abundância de peridinióides nas secções basal (Naz 49 e Naz 57) e superior 

(Naz 66 e Naz 67) do corte, manifestado pelo aumento análogo em goniaulacóides representam 

prováveis, ambientes neríticos internos e/ou confinados relativamente abertos às condições marinhas, 

sugerindo, ainda um decréscimo em nutrientes e na produtividade primária, provavelmente de águas 

quentes e com períodos de correntes desvalidas. De igual modo, a ocorrência comum a rara de 

dinoquistos com afinidades ambientais estenoalinos, de plataforma marinha aberta, como 

Oligosphaeridium sp, Florentinia sp., Palaeohystrichophora infusorioides, Xenascus ceratioides, 

Coronifera oceanica, Downiesphaeridium sp. e Xiphophoridium alatum apontam para uma comunicação, 

algo constrangida, com um ambiente de plataforma aberta. 

A predominância de dinoflagelados eurihalinos (e.g. Subtilisphaera sp. e Canningia sp.) com 

afinidades ecológicas a ambientes marinhos com algum grau de confinamento, lagunares e/ou litorais, 

bem como, a presença menor de taxa, por exemplo, de Florentina sp., F. mantellii e Palaeohystrichophora 

infusorioides aponta para um padrão geral de ambientes neríticos internos e/ou confinados, de 

plataforma pouco profunda, possivelmente salobros, abertos às condições marinhas. As ecologias 

distintas, exibidas pelos diferentes taxa, indicam condições variáveis no meio, mas, geralmente, de 

salinidade baixa a reduzida, rico em nutrientes, de produtividade alta, provavelmente, com correntes 

ascendentes e com modificações na temperatura da água. Estas sugestões são consistentes com as 

propostas apresentadas nos estudos macrofaunísticos de Callapez (1998, 2008) e Callapez et al. (2014), 

e palinológicos de Oliveira (2017), apontando para a prevalência de um ambiente marginal-lagunar com 

algum grau de confinamento em relação a domínios de plataforma aberta existentes a ocidente, no atual 

offshore (Fig. 45). 

Os taxa identificados compartilham a maioria das espécies cosmopolitas reconhecidas no 

Hemisfério Norte (Williams et al., 2004), realçando-se a presença do peridinióide Laciniadinium sp. com 

afinidades boreais documentando um, provável, ambiente de provincialismo na plataforma carbonatada.  

A ocorrência de Impletosphaeridium spp. e, provável Rhaetogonyaulax sp., como espécies 

cosmopolitas, em associação com os restantes taxa identificados, sugerem afinidades a ambientes, 

possivelmente, neríticos internos e/ou confinados. Em Oliveira (2017) a ocorrência de 

Impletosphaeridium spp. assinalou uma afinidade a ambientes restritos de salinidades baixas a variáveis. 
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A maior abundância de Impletosphaeridium spp., nas amostras Naz 49 e 66, em relação às restantes, 

poderá assinalar afinidades em associações com outros goniaulacóides em ambientes anteriormente 

referidos. No entanto, estas correlações necessitam de futuras revisões para se poderem apontar 

afinidades paleoambientais e paleoecológicas concretas para estes taxa.  

Entre as unidades amostradas evidenciam-se ciclos de rotura sequencial (camada 38, 48 e 52, 

ver Fig. 20) documentando uma sedimentação bastante restrita, originada pela cessão da coluna de 

água (regressão marinha), no contexto transgressivo do Cenomaniano médio, em condições áridas. Estas 

condições áridas são, ainda, observadas pela presença de pistas de perfuração preenchidas com 

minerais de gesso, na camada 37, indicando um estilo de sedimentação do tipo tidal flat com domínio 

de superfície intermareal, por vezes em, condições que não permitiram a colonização e desenvolvimento 

de elementos faunísticos. De igual modo, o conteúdo palinológico terrestre é consistente com os registos 

sedimentares, sugerindo condições húmidas locais em climas sazonalmente quentes e áridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 45 - Reconstituição paleoambiental esquemática do setor da Nazaré, da plataforma carbonatada no 
Cenomaniano médio da Bacia Lusitaniana. A- Diagrama paleoecológico comas associações de espécies 
fósseis mais abundantes com Gyrostrea ouremensis (Choffat, 1886). B- Modelo tidal flat proposto de um 
ambiente marginal-lagunar. O ambiente lagunar é representado por comunidades de ostras com Gyrostrea 
ouremensis (A) e uma fauna de vertebrados com peixes, tartarugas e crocodiloformes. O relevo marginal 
topográfico é interpretado como os calcários e arenitos do Jurássico e os sistemas aluviais siliciclásticos do 
Cretácico inferior. 1: Gyrostrea ouremensis; 2- Septifer lineatus; 3- Anisocardia orientalis; 4- Ceratostreon 
flabellatum; 5- Mesoeucrocodylia indet. e Eusuchi indet.; 6- Coelodus sp., Teleostei indet., e cf. Enchodus 
(Callapez et al., 2014). 
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5.6  Biostratigrafia 

Os dados biostratigráficos desempenham um importante papel no desenvolvimento de quadros 

cronostratigráficos. A sequência evolucionária dos dados da Primeira Ocorrência (PO) e Última 

Ocorrência (UO) disponibilizam sinais temporais unidirecionais, utilizando os fósseis como marcadores 

geocronológicos onde, apenas alguns grupos micro e macrofósseis são usados rotineiramente na 

construção das escalas temporais globais. 

A utilização dos dinoquistos em biostratigrafia tem permitido obter escalas biostratigráficas de 

detalhe (e.g. Stover et al., 1996; Williams et al., 2004), juntamente com outros grupos fósseis (amonites, 

foraminíferos, nanoplâncton calcário, etc.). No entanto, os limites estratigráficos das espécies de 

dinoquistos são raramente síncronas mundialmente. Williams et al. (2004) observaram que a distribuição 

de dinoflagelados indicava a existência de um controlo latitudinal, e até hemisférico, tendo sido 

encontrados associações mais diversas nos trópicos e as de maior abundância nas áreas neríticas 

temperadas. Contudo, no Cretácico superior as condições climáticas eram mais uniformes e 

generalizadas que outros períodos, sendo difícil separar muitos taxa das latitudes baixas e elevadas. 

Estudos de índole biostratigráfico do Cenomaniano em Portugal, com base em associações de 

foraminíferos, vertebrados, invertebrados e amonites (e.g. Berthou, 1973, 1984; Berthou, Soares & 

Lauverjat, 1979; Lauverjat, 1982; Callapez, 1998, 2008; Callapez et al., 2014) forneceram diagnósticos 

relevantes para a acomodação de zonas biostratigráficas para esta idade, na qual, a sucessão 

carbonatada em estudo se insere no Cenomaniano médio, nível “B” de Choffat (1897) ou “Nível com 

Pterocera incerta”, correlativo às biozonas de amonites com Acanthoceras rhotomagense, marcador da 

base do Cenomaniano médio e Acanthoceras jukesbrownei, marcador do topo do Cenomaniano médio.  

Palaeohystrichophora infusorioides, Canningia reticulata, Coronifera oceanica, Florentinia aff. 

cooksoniae, F. deanei, F. mantellii, Spiniferites ramosus, Xenascus ceratioides e Xiphophoridium alatum, 

poderão ter a sua utilidade estratigráfica regional permitindo a definição das suas idades pela correlação 

com outros fósseis.  

PO’s e UO’s de algumas espécies variam na Europa Boreal e Tétis (Verdier, 1975; Monteil in 

Hardenbol et al., 1998; Brinkhuis et al., 2004 in Oboh-Ikuenobe et al., 2010). Com efeito, a generalidade 

das espécies identificadas, no presente trabalho, tem um longo alcance, inibindo uma inferência 

estratigráfica exata. Palaeohystrichophora infusorioides, habitualmente, usada como marcador da base 

do Cenomaniano (Costa & Davey, 1992), devido à sua abundância nesta idade, tem a sua PO no Albiano 

superior da Europa (Fig. 46). No entanto, a presença de Xiphophoridium alatum no Cenomaniano médio 
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para o Hemisfério Norte (Williams et al., 2004), permite assinalar idade igual ou superior ao 

Cenomaniano médio (Fig. 46). 

Foi proposta uma relação biostratigráfica com os resultados obtidos em Oliveira (2017), 

promovendo um tempo unidirecional sequencial das ocorrências dos dinoquistos ao longo do 

Cenomaniano médio do promontório da Nazaré (Fig. 47). 

Oliveira (2017) estabeleceu uma base comparativa com os dados de PO e UO em Williams et al. 

(2004) para o Hemisfério Norte de latitudes elevadas e médias, de modo a inferir uma possível 

biostratigrafia. Oliveira (2017) coloca o PO do Xiphophoridium alatum no Cenomaniano inferior tal como 

referido em Williams et al. (2004) (Fig. 46), sugerindo que a sucessão não poderá ser inferior a esta 

idade. Paleohystrichophora infusorioides e Epelidosphaeridia spinosa com PO no Albiano (Williams et al., 

2004) sugere idades superiores a esta. A UO da Epelidosphaeridia spinosa no final do Cenomaniano 

superior (Williams et al., 2004) indica um limite de idade superior ambíguo, inferindo um limite menor 

que o Turoniano. Contrariamente, a presença de Trithyrodinium suspectum, em Oliveira (2017), com PO 

na parte média do Cenomaniano superior (Williams et al., 2004), sugerem a este autor, uma idade do 

Cenomaniano superior médio ao topo do Cenomaniano (Fig. 46), para a sucessão, surgindo em 

contraposição à definida (e.g. Berthou, 1973, 1984; Berthou, Soares & Lauverjat, 1979; Lauverjat, 1982; 

Callapez, 1998, 2008; Callapez et al., 2014). Todavia, a ausência neste trabalho de Epelidosphaeridia 

spinosa, Trithyrodinium suspectum e qualquer outra espécie indicadora de tal idade não permite 

confirmar essa proposta. 

S. rotundata NML:92.13
H. difficile NML:92.15

S. rotundata alveolata NML:93.07

O. verrucosa NML:93.5

T. suspectum NML:94.00

A. tutulosum NML:94.4

X. alatum NHL:98.02
A. deflandrei NML:98.33

O. costata NML:99.65
P. infusorioides NML:99.85
O. verrucosum NML:100.00, L. siphoniphorum SML: 100? P. infusorioides SML: 100?
K. readii NML:100.27
E. spinosa NML: 100.5

C. membraniphorum NML: 101.06
L. siphoniphorum NML: 101.06

C. vestitum NML: 98.9

O. verrucosum NML:95.84

L. siphonophorum SML:95?

A. tutulosum NML:94.06
1 E. spinosa NML:93.81
1 L. siphonophorum NML:93.81
2 C. obliquicostatum NML:93.77

O. poculum NML:91.88

1
2

Albiano

Turoniano

98.9
(±93.5)

(±0.2)
93.5

 
Figura 46 - Primeiras e últimas ocorrências (PO e UO) para cada taxon de dinoquistos no 
Cenomaniano, Albiano superior e Turoniano inferior. NHL= Hemisfério Norte de latitudes elevadas, 
NML=Hemisfério Norte de latitudes médias, SHL= Hemisfério Sul de latitudes elevadas. Seta com linha 
para cima= Primeira Ocorrência (PO), seta com linha para baixo= Última Ocorrência (UO) (Williams et 
al., 2014). 
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Figura 47 - Perfil estratigráfico do Cenomaniano inferior e médio do promontório da Nazaré. Setas orientadas para baixo corresponde à Primeira 
Ocorrência (PO) do respetivo taxon e seta orientada para cima corresponde à Última Ocorrência (UO) do respetivo taxon. 

 

Figura 51 - Perfil estratigráfico do Cenomaniano inferior e médio do promontório da Nazaré. Setas orientadas para baixo corresponde à Primeira 
Ocorrência (PO) do respetivo taxon e seta orientada para cima corresponde à Última Ocorrência (UO) do respetivo taxon. 
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Figura 47 (continuação) - Perfil estratigráfico do Cenomaniano médio do promontório da Nazaré. Setas orientadas para baixo corresponde à Primeira 
Ocorrência (PO) do respetivo taxon e seta orientada para cima corresponde à Última Ocorrência (UO) do respetivo taxon. 
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Figura 47 (continuação) - Perfil estratigráfico do Cenomaniano médio do promontório da Nazaré com a localização das amostras. Setas orientadas 
para baixo corresponde à Primeira Ocorrência (PO) do respetivo taxon e seta orientada para cima corresponde à Última Ocorrência (UO) do respetivo 
taxon. O símbolo ( ) situa a ocorrência dos taxa nas amostras. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As unidades no promontório da Nazaré registam parte do cortejo sedimentar pós-Aptiano que 

inicia o contexto de margem passiva da Margem Ocidental Ibérica. O desenvolvimento macrofaunístico 

do Cenomaniano inferior, dominado por associações de bivalves epifaunais, maioritariamente de 

Ilymatogyra pseudafricana e Ceratostreon flabellatum, traduzem um contexto transgressivo, com a 

instalação de uma planície litoral com encharcamentos lagunares (Callapez, 1999). No Cenomaniano 

médio as associações faunísticas com bivalves epifaunais ou semi-infaunais bissados, principalmente, 

de Pseudoptera anomala e Gyrostrea ouremensis, caracterizam um desenvolvimento, essencialmente, 

na parte superior do andar sublitoral, num contexto de planície de maré ou de laguna, sujeita a algumas 

influências marinhas (Callapez, 1998). 

As características gerais das associações palinológicas, essencialmente, de dinoquistos são 

consistentes com as reconstruções paleoecológicas propostas para o Cenomaniano médio da Nazaré 

por Callapez (1998, 2008) e Callapez et al. (2014) baseadas em modelos sedimentares e micro e macro-

faunais sugerindo, a prevalência de um ambiente marginal-lagunar marinho, com algum grau de 

confinamento em relação a domínios de plataforma aberta existentes a ocidente, no atual offshore. 

Incluindo ambientes possivelmente salobros, de plataforma pouco profunda, por vezes, contíguos a 

cursos fluviais, com características ecológicas variáveis, mas geralmente de baixa a reduzida salinidade, 

ricos em nutrientes, com produtividade alta e, provavelmente, com correntes ascendentes. 

A presença de angiospérmicas (e.g. Betulaceae, Monocotyledoneae, Ericaceae), angiospérmicas, 

pteridófitas, licófitas e briófitas, sugerem condições húmidas locais em climas sazonalmente quentes e 

áridos. 

O limite estratigráfico obtido através da Primeira Ocorrência (PO) de Xiphophoridium alatum na 

base do Cenomaniano médio para o Hemisfério Norte, permitiram aferir uma idade não inferior ao 

Cenomaniano médio, inserindo-se no nível “B” de Choffat (1897) ou “Nível com Pterocera incerta”, 

correlativo às biozonas de amonites com Acanthoceras rhotomagense, marcador da base do 

Cenomaniano médio. 

Os novos dados de índole palinológica permitiram identificar novos taxa, principalmente de 

dinoquistos, e refutar as condições paleoambientais, paleoecológicas e paleogeográficas propostas em 

estudos anteriores. No entanto, seria importante que futuros trabalhos incluíssem também a observação 

ao microscópio de varrimento, no sentido de reconhecer ainda mais formas, nomeadamente pormenores 

que conseguissem conduzir até à espécie, aumentando, assim, a listagem taxonómica e, 
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consequentemente, reconhecer paleoambientes e biostratigrafia dos mesmos. Seria igualmente 

importante continuar os estudos nestas unidades para confirmar, possíveis, fenómenos de provincialismo 

no Cenomaniano médio da Nazaré. 
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Estampa 1 

 

 

1. Laciniadinium sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, V21/2. 

2. Spinidinium sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, Q14/3. 

3. Spinidinium sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, V37/0. 

4. Spinidinium sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, Q26/1. 

5. Spinidinium sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, V16/2. 

6. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, B18/0. 

7. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, B20/3. 

8. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, F14/4. 

9. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, B30/0. 

10. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, C48/2. 

11. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, A19/4. 

12. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, E42/0. 
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Estampa 2 
 

 

1. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, T30/3. 

2. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, J42/3. 

3. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, R35/1. 

4. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, Z31/2. 

5. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, Z37/0. 

6. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, F27/3. 

7. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, L17/0. 

8. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 57 a, Z20/1. 

9. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 57 a, H55/0. 

10. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, Q26/1. 

11. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, O38/2. 

12. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, Q23/0. 
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Estampa 3 
 

 

1. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, Z39/0. 

2. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, Q23/0. 

3. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, P17/2. 

4. Subtilisphaera sp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, L35/0. 

5. Palaeohystrichophora infusorioides Deflandre, 1935; Nazaré, amostra Naz 43 a, S17/1. 

6. Palaeohystrichophora infusorioides Deflandre, 1935; Nazaré, amostra Naz 49 a, X22/2. 

7. Palaeohystrichophora infusorioides Deflandre, 1935; Nazaré, amostra Naz 49 a, A42/3. 

8. Palaeohystrichophora infusorioides Deflandre, 1935; Nazaré, amostra Naz 67 a, D40/1. 
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Estampa 4 

 

 

1. Canningia sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, M38/4. 

2. Canningia sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, F43/3. 

3. Canningia sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, M17/0. 

4. Canningia sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, B44/0. 

5. Canningia sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, B45/3. 

6. Canningia sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, Z27/2. 

7. Canningia sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, D32/0. 

8. Canningia sp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, T33/3. 

9. Canningia sp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, F27/3. 

10. Canningia reticulata (Cookson & Eisenack, 1960b) Helby, 1987; Nazaré, amostra Naz 43 a, 

F14/1. 

11. Canningia reticulata (Cookson & Eisenack, 1960b) Helby, 1987; Nazaré, amostra Naz 49 a, 

G47/0. 

12. Canningia reticulata (Cookson & Eisenack, 1960b) Helby, 1987; Nazaré, amostra Naz 49 a, 

C36/2. 

13. Canningia reticulata (Cookson & Eisenack, 1960b) Helby, 1987; Nazaré, amostra Naz 49 a, 

Z37/2. 

14. Canningia reticulata (Cookson & Eisenack, 1960b) Helby, 1987; Nazaré, amostra Naz 64 a, 

V42/2. 

15. Canningia reticulata (Cookson & Eisenack, 1960b) Helby, 1987; Nazaré, amostra Naz 67 a, 

M29/0. 
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Estampa 5 

 

 

1. Circulodinium sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, F30/2. 

2. Circulodinium sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, C47/0. 

3. Circulodinium sp.; Nazaré, amostra Naz 49  a, Z38/0. 

4. Circulodinium sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, F20/3. 

5. Circulodinium sp. Nazaré, amostra Naz 67  a, J14/1. 

6. Coronifera oceanica Cookson & Eisenack, 1958; Nazaré, amostra Naz 49 a, A44/0. 

7. Coronifera oceanica Cookson & Eisenack, 1958; Nazaré, amostra Naz 66 a, S17/4. 

8. Downiesphaeridium sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, M29/3. 

9. Downiesphaeridium sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, F10/2. 

10. Downiesphaeridium sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, U31/3. 

11. Downiesphaeridium sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, L19/3. 

12. Exochosphaeridium sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, Z25/1. 

13. Exochosphaeridium sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, T17/0. 

14. Florentinia sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, B49/4. 

15. Florentinia sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, R35/3. 
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Estampa 6 

 

 

1. Florentinia sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, T16/1. 

2. Florentinia sp.; Nazaré, amostra Naz 57 a, V16/1. 

3. Florentinia sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, U14/3. 

4. Florentinia sp., Nazaré, amostra Naz 66 a, H11/4. 

5. Florentinia sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, J50/0. 

6. Florentinia sp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, M30/2. 

7. Florentinia aff. cooksoniae (Singh 1971) Duxbury, 1980; Nazaré, amostra Naz 52 a, C34/4. 

8. Florentinia aff. cooksoniae (Singh 1971) Duxbury, 1980; Nazaré, amostra Naz 57 a, Z24/2. 

9. Florentinia cf. deanei (Davey & Williams 1966) Davey & Verdier, 1973; Nazaré, amostra Naz 49 

a, S48/1. 

10. Florentinia mantellii (Davey & Williams 1966) Davey & Verdier, 1973; Nazaré, amostra Naz 66 

a, R32/0.  

11. Impletosphaeridium spp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, T14/0. 

12. Impletosphaeridium spp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, U33/0. 

13. Impletosphaeridium spp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, K37/0. 

14. Oligosphaeridium sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, K41/3. 

15. Oligosphaeridium sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, H28/2. 
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Estampa 7 

 

 

1. Oligosphaeridium sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, O52/2. 

2. Oligosphaeridium sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, Y14/4. 

3. Operculodinium sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, C37/2. 

4. Rhaeotogonyaulax sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, X23/0. 

5. Grupo Sentusidinium spp.; Nazaré, amostra Naz 57 a, H40/2. 

6. Grupo Sentusidinium spp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, V25/1. 

7. Grupo Sentusidinium spp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, N47/3. 

8. Grupo Sentusidinium spp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, H23/3. 

9. Spiniferites sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, K41/1. 

10. Spiniferites sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, Y11/4. 

11. Spiniferites sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, O50/3. 

12. Spiniferites sp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, N41/2. 
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Estampa 8 

 

 

1. Spiniferites ramosus (Ehrenberg, 1838) Mantell, 1854; Nazaré, amostra Naz 66 a, E36/0. 

2. Spiniferites ramosus (Ehrenberg, 1838) Mantell, 1854; Nazaré, amostra Naz 66 a, K40/0. 

3. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, F19/0. 

4. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, X46/0. 

5. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, X46/0. 

6. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, F24/2. 

7. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, V36/0. 

8. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, V23/1. 

9. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, B35/3. 

10. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, D49/2. 

11. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, Y45/3. 
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Estampa 9 

 

 

1. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, Y26/1. 

2. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, C31/0.  

3. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, J40/2. 

4. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, V23/3. 

5. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, M17/0. 

6. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, U44/2. 

7. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, Z35/2. 

8. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, K32/2. 

9. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, J47/2. 
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Estampa 10 

 

 

1. Xenascus sp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, P17/0. 

2. Xenascus ceratioides (Deflandre, 1937) Lentin & Williams, 1973; Nazaré, amostra Naz 49 a, 

X41/1. 

3. Xenascus ceratioides (Deflandre, 1937) Lentin & Williams, 1973; Nazaré, amostra Naz 49 a, 

B47/1. 

4. Xenascus ceratioides (Deflandre, 1937) Lentin & Williams, 1973; Nazaré, amostra Naz 49 a, 

T21/3. 

5. Xenascus ceratioides (Deflandre, 1937) Lentin & Williams, 1973; Nazaré, amostra Naz 49 a, 

K13/4. 

6. Xenascus ceratioides (Deflandre, 1937) Lentin & Williams, 1973; Nazaré, amostra Naz 49 a, 

S39/2. 

7. Xenascus ceratioides (Deflandre, 1937) Lentin & Williams, 1973; Nazaré, amostra Naz 49 a, 

Q26/0. 

8. Xiphophoridium alatum (Cookson & Eisenack, 1962) Sarjeant, 1996; Nazaré, amostra Naz 49 

a, T45/3. 
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Estampa 11 

 

 

1. Betula sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, D42/0. 

2. Monocotyledoneae; Nazaré, amostra Naz 52 a, O36/0. 

3. Monocotyledoneae; Nazaré, amostra Naz 52 a, V10/3. 

4. Monocotyledoneae; Nazaré, amostra Naz 52 a, O40/0. 

5. Ericaceae; Nazaré, amostra Naz 59 M a, W15/2. 

6. Ericaceae; Nazaré, amostra Naz 62 b, H34/1. 

7. Ericaceae; Nazaré, amostra Naz 62 b, W36/3. 

8. Rousea sp.; Nazaré, amostra Naz 70 a, K32/0. 

9. Syncolporites sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, X31/4. 

10. Magnoliophyta; Nazaré, amostra Naz 49 a, G49/0. 

11. Magnoliophyta; Nazaré, amostra Naz 59 B a, Y28/1. 

12. Magnoliophyta; Nazaré, amostra Naz 66 a, Q11/3. 

13. Magnoliophyta; Nazaré, amostra Naz 70 a, N33/2. 

14. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 43 a, C44/2. 

15. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 49 a, G27/2. 

16. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 49 a, G27/2. 

17. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 52 a, K48/0. 

18. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 52 a, S16/0. 

19. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 59 M a, S35/0. 

20. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 59 M a, E46/1. 

  



 

 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

20 µm 

4 

20 µm 

1 

20 µm 

2 

20 µm 

3 

20 µm 

 

5 

20 µm 

6 

20 µm 

7 

20 µm 

8 

20 µm 

9 

20 µm 

10 

20 µm 

11 

20 µm 

12 

20 µm 

13 

20 µm 

14 

20 µm 

15 

20 µm 

16 

20 µm 

17 

20 µm 

18 

20 µm 

19 

20 µm 

20 



 

 150 

Estampa 12 

 

 

1. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 59 M a, Z29/1. 

2. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 59 M a, Z29/1. 

3. . Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 59 T a, H44/3. 

4. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 59 T a, M34/0. 

5. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 59 T a, S23/0. 

6. Grupo Normapollles; Nazaré, amostra Naz 62 b, X30/3. 

7. Grupo Normapollles; Nazaré, amostra Naz 62 b, J22/3. 

8. Grupo Normapollles; Nazaré, amostra Naz 62 b, W25/4. 

9. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 64 a, D22/1. 

10. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 64 a, D25/3. 

11. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 67 a, L28/0. 

12. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 67 a, L28/0. 

13. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 67 a, H31/1. 

14. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 70 a, C32/0. 

15. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 70 a, D50/2. 

16. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 70 a, Q39/0. 

17. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 70 a, M24/4. 

18. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 70 a, E49/4. 

19. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 70 a, V35/0. 

20. Grupo Normapolles; Nazaré, amostra Naz 70 a, L29/3. 
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Estampa 13 

 

 

1. Araucariacites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, B55/3. 

2. Araucariacites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, Z44/3. 

3. Araucariacites sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, J32/0. 

4. Callialasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, F28/4. 

5. Callialasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, K34/1. 

6. Callialasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, D20/4. 
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Estampa 14 

 

 

1. Classopollis sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, Z44/2. 

2. Classopollis sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, Y31/3. 

3. Classopolis sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, V36/4. 

4. Classopollis sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, Y32/4. 

5. Classopolis sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, Y44/4. 

6. Classopollis sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, H34/4. 

7. Classopollis sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, D26/0. 

8. Classopollis sp., Nazaré, amostra Naz 64 a, D23/0. 

9. Classopollis classoides (Pflug) Pocock & Jansonius, 1961; Nazaré, amostra Naz 49 a, Y37/3. 

10. Classopollis classoides (Pflug) Pocock & Jansonius, 1961; Nazaré, amostra Naz 52 a, R39/1. 

11. Classopollis classoides (Pflug) Pocock & Jansonius, 1961; Nazaré, amostra Naz 52 a, T31/3. 

12. Classopollis classoides (Pflug) Pocock & Jansonius, 1961; Nazaré, amostra Naz 59 M a, 

T31/1. 

13. Classopollis classoides (Pflug) Pocock & Jansonius, 1961; Nazaré, amostra Naz 59 T a, E8/4.  

14. Tétrada Classopollis classoides (Pflug) Pocock & Jansonius, 1961; Nazaré, amostra Naz 59 B 

a, Y22/0. 

15. Tétrada Classopollis classoides (Pflug) Pocock & Jansonius, 1961; Nazaré, amostra Naz 59 M 

a, X35/2. 

16. Tétrada Classopollis classoides (Pflug) Pocock & Jansonius, 1961; Nazaré, amostra Naz 59 M 

a, Y26/3. 

17. Tétrada Classopollis classoides (Pflug) Pocock & Jansonius, 1961; Nazaré, amostra Naz 59 M 

a, D35/3. 

18. Inaperturopollenites sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, V30/1. 
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Estampa 15 

 

 

1. Inaperturopollenites sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, G38/3. 

2. ?Cycadopites sp.; Nazaré, amostra Naz 57 a, G44/0. 

3. ?Cycadopites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, J25/3. 

4. Ephedripites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, U32/0. 

5. Ephedripites sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, S23/1. 

6. ?Ephedripites sp.; Nazaré, amostra Naz 70 a, U45/0. 

7. Ginkgoales/Cycadales/Bennettitales/Gnetales; Nazaré, amostra Naz 43 a, N53/2. 

8. Ginkgoales/Cycadales/Bennettitales/Gnetales; Nazaré, amostra Naz 49 a, G46/1. 

9. Ginkgoales/Cycadales/Bennettitales/Gnetales; Nazaré, amostra Naz 52 a, M20/3. 

10. Ginkgoales/Cycadales/Bennettitales/Gnetales; Nazaré, amostra Naz 59 M a, C32/0. 

11. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 43 a, B53/3. 

12. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 49 a, X28/0. 

13. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 49 a, N28/0. 

14. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 49 a, C20/0. 

15. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 52 a, C10/2. 

16. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 52 a, Z18/3. 

17. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 52 a, Y31/2. 

18. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 59 B a, B54/0. 
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Estampa 16 

 

 

1. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 59 M a, F32/1. 

2. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 59 M a, M14/4. 

3. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 59 M a, H46/3. 

4. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 59 T a, B32/3. 

5. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 59 T a, F12/0. 

6. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 59 T a, T43/2. 

7. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 62 b, G32/3. 

8. Pólen bissacado; Nazaré, amostra Naz 67 a, F49/3. 

9. Coniferophyta; Nazaré, amostra Naz 52 a, R42/0. 

10. Coniferophyta; Nazaré, amostra Naz 59 M a, V36/1. 

11. Coniferophyta; Nazaré, amostra Naz 59 M a, Z42/0. 
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Estampa 17 

 

 

1. Appendicisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, P43/4. 

2. Appendicisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, Y45/0. 

3. Appendicisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, L44/4. 

4. Appendicisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, W46/2. 

5. Costatoperorosporites sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, F25/0. 

6. Costatoperorosporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, C43/0. 

7. Costatoperorosporites aff. fistulosus. Deák 1962; Nazaré, amostra Naz 59 M a, C32/1. 

8. Costatoperorosporites aff. fistulosus. Deák 1962; Nazaré, amostra Naz 59 M a, W30/0. 

9. Anemiaceae; Nazaré, amostra Naz 52 a, P28/4. 

10. Anemiaceae; Nazaré, amostra Naz 59 T a, K22/0. 

11. Anemiaceae; Nazaré, amostra Naz 62 b, E24/3. 

12. Anemiaceae; Nazaré, amostra Naz 70 a, F47/0. 

13. ?Concavissimisporites punctatus Pocock 1964; Nazaré, amostra Naz 70 a, V16/4. 

14. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, J40/2. 

15. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, M18/2. 

16. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, P15/0. 

17. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, N41/3. 

18. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, Z47/1. 

19. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, P41/2. 

20. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, Q26/1. 

21. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, B43/0. 

22. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, E30/1. 

23. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, M32/1. 

24. Cyathidites (Deltoidospora) spp.; Nazaré, amostra Naz 70 a, U28/3. 
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Estampa 18 

 

 

1. ?Todisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, D17/2. 

2. ?Todisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, Q43/3. 

3. Contignisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, E29/3. 

4. ?Biretisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, B28/4. 

5. ?Biretisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, C46/3. 

6. Pteris sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, N15/3. 

7. Cicatricosisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, P11/4. 

8. Cicatricosisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, Q38/4. 

9. Cicatricosisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, U24/0. 

10. Cicatricosisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, L19/2. 

11. Cicatricosisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, D14/2. 

12. Cicatricosisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 64 a, R28/4. 

13. Cicatricosisporites aff. apicanalis Phillips & Felix 1971; Nazaré, amostra Naz 43, a, B50/2. 

14. Cicatricosisporites aff. apicanalis Phillips & Felix 1971; Nazaré, amostra Naz 62 b, R40/0. 

15. Cicatricosisporites cuneiformis Pocock 1964; Nazaré, amostra Naz 52 a, O16/3. 

16. Cicatricosisporites dorogensis Potonié & Gelletich; Nazaré, amostra Naz 59 M a, W25/3. 

17. Cicatricosisporites dorogensis Potonié & Gelletich; Nazaré, amostra Naz 59 M a, V11/0. 

18. Cicatricosisporites venustus Deák 1963; Nazaré, amostra Naz 59 B a, F9/4. 

19. Cicatricosisporites venustus Deák 1963; Nazaré, amostra Naz 62 b, P24/3. 

20. ?Cingulatisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, D40/2. 

21. ?Cingulatisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, U18/4. 

22. ?Cingulatisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, G23/0. 

23. ?Cingulatisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 70 a, S34/0. 

24. ?Divisisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, E41/4. 

  



 

 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 µm 

11 

20 µm 

12 

 

20 µm 

21 

20 µm 

22 

20 µm 

 

1 

20 µm 

2 

20 µm 

3 

20 µm 

4 

20 µm 

5 

20 µm 

6 

20 µm 

7 

20 µm 

8 

20 µm 

9 

20 µm 

 

10 

20 µm 

13 

20 µm 

14 

20 µm 

 

15 

20 µm 

16 

20 µm 

17 

20 µm 

18 

20 µm 

 

19 

20 µm 

 

20 

20 µm 

23 

20 µm 

 

24 



 

 164 

Estampa 19 

 

 

1. ?Matonisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, T17/1. 

2. ?Leiotriletes sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, B33/1. 

3. ?Leiotriletes sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, G35/0. 

4. ?Leiotriletes sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, M23/0. 

5. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, N22/2. 

6. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 43 a, A22/0. 

7. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, V36/1. 

8. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, Z34/1. 

9. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, W20/1. 

10. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, J49/1. 

11. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, U9/0. 

12. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, P41/0. 

13. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, H44/3. 

14. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, K40/0. 

15. Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 66 a, R48/2. 

16. Tétrada Patellasporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, P18/2. 

17. Punctatisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, C17/3. 

18. ?Punctatisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, Q25/1. 

19. ?Punctatisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, Z37/0. 

20. Triplanosporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, M29/1. 
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 Estampa 20 

 

 

1. Triplanosporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, K43/0. 

2. Triplanosporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, G20/1. 

3. Triplanosporites sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, L43/3. 

4. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 49 a, X46/0. 

5. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 52 a, E41/3. 

6. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 59 B a, X21/4. 

7. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 59 B a, H53/4. 

8. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 59 M a, J15/2. 

9. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 59 M a, R40/3. 

10. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 59 T a, L17/4. 

11. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 59 T a, J43/1. 

12. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 62 b, S31/2. 

13. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 62 b, L30/3. 

14. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 62 b, L30/0. 

15. Schizaeales; Nazaré, amostra Naz 66 a, L31/1. 

16. Leptolepidites sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, Y35/1. 

17. Leptolepidites sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, X28/4. 

18. Leptolepidites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, W9/2. 

19. Leptolepidites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, G35/4. 

20. Tétrada Leptolepidites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, Y27/3. 

21. ?Selaginella sp.; Nazaré, amostra Naz 59 B a, B31/1. 

22. ?Selaginella sp.; Nazaré, amostra Naz 59 M a, V11/4. 

23. ?Selaginella sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, G23/3. 

24. Lycopodiaceae; Nazaré, amostra Naz 43 a, B17/0. 
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Estampa 21 

 

 

1. ?Stereisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 59 T a, M33/3. 

2. ?Stereisporites sp.; Nazaré, amostra Naz 62 b, E41/0. 

3. Botryococcus sp.; Nazaré, amostra Naz 64 a, B47/3. 

4. Botryococcus sp.; Nazaré, amostra Naz 52 a, X27/3. 

5. Micrhystridium sp.; Nazaré, amostra Naz 49 a, T13/3. 

6. Micrhystridium sp.; Nazaré, amostra Naz 67 a, M42/0. 

7. Forros internos de foraminíferos; Nazaré, amostra Naz 57 a, J18/0. 

8. Forros internos de foraminíferos; Nazaré, amostra Naz 57 a, G25/2. 
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  Estampa 22 

 

 

1. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 43 a, V38/2. 

2. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 49 a, Y38/3 

3. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 49 a, L14/0 

4. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 49 a, R35/0. 

5. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 49 a, Z27/2. 

6. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 49 a, S32/4 
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Estampa 23 

 

 

1. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 43 a, M31/0. 

2. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 49 a, T23/4. 

3. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 49 a, A35/3. 

4. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 52 a, X40/2. 

5. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 59 B a, J21/3. 

6. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 59 M a, Z39/0. 

7. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 59 M a, N14/3. 

8. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 59 M a, Z21/0. 

9. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 59 T a, G39/0. 

10. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 59 T a, C29/1. 

11. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 59T a, D46/2. 

12. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 62 b, R29/3. 

13. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 62 b, O48/1. 

14. Incertae sedis; Nazaré, amostra Naz 70 a, G29/0. 
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