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 Ellipsolithus gomidei Costa & Antunes (1994) 

 

 

 

 
Pl. 1, figs 6a-c 

Pl.1, figs 6a-c. Ellipsolithus gomidei n. sp. 1-LM-1-ES, 1800m. B23-14 (EF S63). 
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Pl. 1, figs 7a-c 

Pl.1, figs 7a-c. Ellipsolithus gomidei n. sp. 1-PDI-1-ES, 1740-1770m. A24-142 (EF F51-3). 

 

Coccolithus? macellus (non Bramlette e Sullivan) - Bramlette e Martini, 1964, estampa 1: 21, 22. 

Ellipsolithus macellus (non Bramlette e Sullivan) - Martini, 1971, estampa 1: 9,10. 

Ellipsolithus sp. Antunes, 1990, estampa 5: 9a-b. 

 

Etimologia: em homenagem ao geólogo José Gomide, um dos primeiros especialistas em 

nanofósseis calcários da PETROBRÁS e do Brasil. 
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Diagnose: elipsolito sub-retangular, com margens longitudinais e lados da área central retos 

e paralelos. Área central sub-retangular, finamente perfurada e circundada por uma crista 

marginal distinta, de cor de interferência elevada. 

Dimensões: eixo maior, 8-10 µm; eixo menor, 4-6 µm; largura da margem e da área central, 

2 µm. 

Descrição: elipsolito sub-retangular, com margens longitudinais e lados da área central retos 

e paralelos. A largura da margem geralmente é similar ou pouco inferior a da área central. 

A área central, geralmente, ocupa cerca de 1/3 da totalidade do elipsolito. É circundada par 

uma crista marginal sempre distinta e de cor de interferência elevada. Mostra-se provida 

de uma delicada crista mediana, e finamente perfurada. Ao M.O., a disposição e o número 

das perfurações na área central dificilmente são visualizados, sendo estas características 

apenas observadas nos exemplares bem preservados. 

As linhas de extinção sempre divergem dos focos do elipsolito em direção a margem, não 

raro delineando um "V" ou "U" aberto. Especialmente no exemplar orientado a 45° dos 

planos de polarização, as linhas de extinção subdividem a margem do elipsolito em quatro 

setores simétricos dais a dais. No exemplar paralelizado a um destes pianos, configuram 

setores marginais extintos e difusos. 

Discussão: na sua revisão de Coccolithus macellus, Bramlette e Martini (1964, estampa 1:21-22) 

atribuem-lhe um único exemplar ilustrado, que e aqui cons1derado coespecifico com 

Ellipsolithus gomidei. O mesmo exemplar foi ilustrado par Martini (1971, estampa 1: 9,10) 

ao definir a zona Ellipsolithus macellus (NP4). Antunes (1990, estampa 5:9a-b), em sua 

revisão da zona Ellipsolithus n. sp., ilustrou um único exemplar, o qual constitui-se no 

holótipos da espécie ora descrita. 

Comparado as espécies de Ellipsolithus anteriormente descritas, Ellipsolithus gomidei 

distingue-se por apresentar as seguintes características: margens longitudinais do 

elipsolito e lados da área central distintamente retos e paralelos, conferindo-lhe nítido 

contorno sub-retangular; área central finamente perfurada e provida de crista mediana 

pouco distinta. 

Para a imediata comparação e distinção entre E. gomidei e os demais elipsolitos aqui 

descritos (E. bollii, E. distichus, E. lajollaensis, E. macellus), consultar a estampa 1. 

Holótipo: estampa 1:7a-c, lamina 823-14 (EF S63}, pertencente ao laminário de nanofosseis 

da PETROBRAS e depositada no museu de macro e microfósseis do Centro de Pesquisas 

(CENPES), da PETROBRÁS. 

Parátipo: estampa 1: 6a-c, lamina A24-12 (EF F51-3), pertencente ao laminário de 

nanofósseis da PETROBRÁS. 

Localidades-tipo: holótipo - poço 1-LM-1-ES (Lagoa Monsarás); amostra de calha, 1 800-1 

815 m, Bacia do Espirito Santo; coordenadas 19°33'43,93" S; 39°46'30,74" W. Parátipo - 
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poço 1-PDl-1-ES (Ponta da Ilha) ; amostra de calha, 1 740 -1 770 m. Bacia do Espirito 

Santo; coordenadas (UTM) x = 7887449,18; y = 416878,02. 

Estrato-tipo: Formação Urucutuca. 

Distribuição Cronoestratigráfica: documentado no Paleoceno Inferior, sendo considerado 

fóssil nominativo da zona N310, segundo Antunes (1984, 1990), sob a designação 

Ellipsolithus sp. Neste estudo, considera-se Ellipsolithus gomidei restrito ao intervalo 

bioestratigráfico proposto por Antunes (op. cit.), correlacionável segundo este autor as 

biozonas NP1/NP4 de Martini (1971). Neste contexto, admite-se ainda que E. gomidei 

possua amplitude estratigráfica bastante reduzida, não ultrapassando os limites da 

biounidade NP4 de Martini (op. cit.). Nesta pesquisa, e seguida esta última proposição. 
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