
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIAÇÃO ORGANOFACIOLÓGICA DA 
SEQUÊNCIA CENOMANIANA-TURONIANA 

DA BACIA DE PERNAMBUCO 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 

Janaina Ana Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Mário Ferreira de Lima Filho 
Co-orientador: Prof. Dr. João Graciano Mendonça Filho 

 
 
 
 
 
 

Recife – PE, 
2009 



JANAINA ANA FERREIRA 
Graduada em Geologia, Universidade Federal de Pernambuco, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIAÇÃO ORGANOFACIOLÓGICA DA 
SEQUÊNCIA CENOMANIANA-TURONIANA DA 

BACIA DE PERNAMBUCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação que apresenta à Pós-Graduação 
em Geociências do Centro de Tecnologia e 
Geociências da Universidade Federal de 
Pernambuco, orientada pelo Prof. Dr. Mário 
Ferreira de Lima Filho e co-orientada pelo 
Prof. Dr. João Graciano Mendonça Filho, como 
preenchimento parcial dos requisitos para 
obtenção do grau de Mestre em Geociências, 
área de concentração Geologia Sedimentar e 
Ambiental. 

 
 
 
 
 

Recife – PE, 
2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F383v            Ferreira, Janaína Ana.  
                            Variação Organofaciológica da Seqüência Cenomaniana- 
                      Turoniana da Bacia de Pernambuco / Janaina Ana Ferreira. - Recife: O 
                      Autor, 2009. 
                             Vii, 101 folhas, il : figs. 
 
                             Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. 
                      CTG. Programa de Pós-Graduação em Geociências, 2009. 
 
                             Inclui Bibliografia e Anexos. 
 
                             1. Geociências. 2. Variação Organofaciológica. 3. Bacia de 
                       Pernambuco – Geologia. 4. Componentes Orgânicos. I. Título. 
                                                                                                                           UFPE 
 
                              551         CDD (22. ed.)                          BCTG/2010-058 
 
 
 
 

 





SUMÁRIO___________________________________________________________ 
 
 
AGRADECIMENTOS          iii 
APRESENTAÇÃO          iv 
RESUMO           v 
ABSTRACT  vii 
 
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO         1 

1.1 Objetivos Gerais         2 
1.2 Objetivos Específicos        2 

 
CAPÍTULO II – ASPECTOS GEOLÓGICOS DA BACIA DE PERNAMBUCO   3 
 2.1 Introdução          3 
 2.2 Estratigrafia          4 
  2.2.1 Formação Cabo        7 
  2.2.2 Suíte Ipojuca        7 
  2.2.3 Formação Estiva        8 
  2.2.4 Formação Algodoais       8 

2.3 Arcabouço Estrutural        8 
2.4 Evolução Tectono-sedimentar       9 

 2.5 Formação Estiva         12 
  2.5.1 Aspectos Geológicos       12 
  2.5.2 Petrografia        12 
  2.5.3 Conteúdo Fossilífero e Idade      14 
  2.5.4 Paleoambiente Deposicional      16 
 
CAPÍTULO III – MATERIAIS E MÉTODOS       17 
 3.1 Testemunhos         17 
  3.1.1 Amostragem        17 
  3.1.2 Métodos de Descrição das Amostras     17 
 3.2 Métodos Analíticos         17 
  3.2.1 Conceitos         18 
   3.2.1.1 Palinofácies       18 
   3.2.1.2 Palinologia       23 
   3.2.1.3 Carbono Orgânico Total (COT)     23 
  3.2.2 Métodos do Processamento      24 
   3.2.2.1 Processamento Palinofaciológico    24 
   3.2.2.2 Processamento Palinológico     27 
   3.2.2.3 Processamento Organogeoquímico: COT   28 
  3.2.3 Tratamento e Representação dos Dados     29 
   3.2.3.1 Análise de Agrupamento     30 
 
CAPÍTULO IV – CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES ORGÂNICOS 31 
 4.1 Classificação dos Componentes Orgânicos      31 
  4.1.1 Grupo dos Fitoclastos       32 
   4.1.1.1 Fitoclastos Opacos      32 
   4.1.1.2 Fitoclastos Não-opacos      33 
  4.1.2 Material Orgânico Amorfo       35 
   4.1.2.1 Matéria Orgânica Amorfa     35 
   4.1.2.2 Matéria Orgânica Amorfa Hialina/Resina    35 
  4.1.3. Grupo dos Palinomorfos       35 
   4.1.3.1 Palinomorfos Continentais     36 
   4.1.3.2 Palinomorfos Marinhos      39 
 4.2 Distribuição dos Componentes Orgânicos      43 
  4.2.1 Tendência de Distribuição dos Fitoclastos     45 
  4.2.2 Tendência de Distribuição da Matéria Orgânica Amorfa   47 
  4.2.3 Tendência de Distribuição dos Palinomorfos    48 
 
 



 ii

CAPÍTULO V - RESULTADOS E DISCUSSÃO  52 
 5.1 Descrição dos Testemunhos       52 
  5.1.1 Testemunho BP-01       52 
  5.1.2 Testemunho BP-04       53 
  5.1.3 Testemunho BP-05       54 
  5.1.4 Testemunho BP-06       55 
 5.2 Contagem dos Componentes Orgânicos Particulados    60 
  5.2.1 Testemunho BP-01       62 
  5.2.2 Testemunho BP-04       63 
  5.2.3 Testemunho BP-05       63 
  5.2.4 Testemunho BP-06       68 
 5.3 Análises Palinológicas        68 
 5.4 Identificação dos Componentes Orgânicos Particulados    68 
 5.5 Parâmetros Palinofaciológicos       69 
  5.5.1 Razão Fitoclasto Opaco/Não Opaco (OP/NOP)    69 
  5.5.2 Índice de Preservação de Fitoclastos – IPF    70 
 5.6 Parâmetros Organogeoquímicos       72 
  5.6.1 Carbono Orgânico Total (COT) e Enxofre Total (ST)   72 
  5.6.2 Parâmetro FiCOT        73 
 5.7 Análise de Agrupamento        73 
  5.7.1 Análise de Agrupamento: Modo R      73 
   5.7.1.1 Testemunho BP-01      73 
   5.7.1.2 Testemunho BP-04      75 
   5.7.1.3 Testemunho BP-05      76 
   5.7.1.4 Testemunho BP-06      78 
  5.7.2 Análise de Agrupamento: Modo Q      79 
   5.7.2.1 Testemunho BP-01      86 
   5.7.2.2 Testemunho BP-04      87 
   5.7.2.3 Testemunho BP-05      89 
   5.7.2.4 Testemunho BP-06      91 
 5.8 Correlação dos Testemunhos       92 
 5.9 Interpretação Paleoambiental       93 
 
CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES  99 
 
CAPÍTULO VII – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  101 
 
ANEXOS A – Resultados das Análises 
 
ANEXOS B – Siglas e Abreviações 
 
ESTAMPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii

_AGRADECIMENTOS_________________________________________________ 
 

Os agradecimentos sempre pecam na omissão de fatos e pessoas que contribuíram para a 

execução deste trabalho. Em particular quero agradecer ao Prof. Dr. João Graciano Mendonça Filho 

pela oportunidade em partilhar comigo algo inestimável: o conhecimento, além do apoio financeiro 

para a realização das diversas análises. 

Agradeço ao Prof. Dr. Mário Ferreira de Lima Filho, mas uma vez pela orientação e 

oportunidade de crescimento profissional. 

Agradeço imensamente ao Msc. Antônio Donizeti de Oliveira pelo apoio, pelas idéias e 

pelos diálogos, sem os quais esta pesquisa não teria seguido adiante. 

Agradeço aos colegas do LAFO (Laboratório de Palinofácies e Fácies Orgânicas da UFRJ), 

por todo apoio oferecido durante a execução deste trabalho, em especial a Dra. Joalice Oliveira 

Mendonça, Dr. Frederico Sobrinho da Silva (Fred), Jaqueline, Renata, Alexandre, Diego e Marcelo 

(Macaé). 

A Msc. Taissa do Rego Menezes pelas sugestões e idéias que contribuíram para o 

enriquecimento deste trabalho. 

Aos professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Geociências da 

Universidade Federal de Pernambuco, em especial a Elizabeth Galdino, que sempre tão bem e 

pacientemente me recepcionou.  

Aos meus familiares pela contribuição direta e indireta na minha formação pessoal e 

profissional, possibilitando mais uma vez atingir a meta ambicionada. 

Aos colegas da pós-graduação em geociências, do LAGESE e do PRH-26, em especial 

minha amiga Zenilda. E também a Danielle Valadares e Tereza Neumann pelo apoio. 

Por fim, quero explicitar meus agradecimentos ao Programa de Recursos Humanos da 

Agência Nacional do Petróleo (PRH-26), pelo apoio financeiro indispensável para a realização deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv

_APRESENTAÇÃO___________________________________________________ 
 

O presente trabalho foi elaborado como requisito parcial para a conclusão do Curso de 

Mestrado na área de concentração de Geologia Sedimentar e Ambiental, do Programa de Pós-

Graduação em Geociências, da Universidade Federal de Pernambuco. A execução desse trabalho 

teve o financiamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), através da concessão da bolsa de 

estudos e do apoio financeiro vinculado ao programa PRH-26 (Programa de Recursos Humanos na 

área de petróleo e gás no país). 

Esta pesquisa, desenvolvida a partir de 59 amostras coletadas ao longo de quatro 

testemunhos de sondagem, assim denominados: BP-01, BP-04, BP-05 e BP-06, perfurados na 

porção onshore da Bacia de Pernambuco, consistiu na aplicação de técnicas de palinofácies e de 

geoquímica para a caracterização da matéria orgânica presente nas amostras analisadas. Para tanto, 

as técnicas utilizadas foram de análises microscópicas em luz branca transmitida e luz ultravioleta 

refletida, quantificação do Carbono Orgânico Total (COT) e Enxofre Total (ST). 

O Capítulo I apresenta uma rápida introdução à palinofácies e os objetivos gerais e 

específicos almejados com este trabalho. 

O Capítulo II aborda os aspectos geológicos da Bacia de Pernambuco, tais como suas 

unidades lito e bioestratigráficas, seu arcabouço tectônico, bem como uma abordagem da sua 

evolução tectono-sedimentar inserida dentro do contexto evolutivo da margem continental brasileira. 

Por fim, traz uma abordagem mais detalhada da Formação Estiva, foco do estudo desta pesquisa. 

O Capítulo III aborda os materiais de trabalho, bem como o padrão de amostragem e o 

método adotado para a descrição das amostras; e os métodos analíticos empregados no 

processamento químico das amostras, além dos métodos empregados na análise estatísticas dos 

dados. 

O Capítulo IV apresenta os conceitos para classificação dos diferentes grupos da matéria 

orgânica (Fitoclasto, Matéria Orgânica Amorfa e Palinomorfos), além das tendências de distribuição 

destes componentes nos diversos ambientes deposicionais. 

No Capítulo V são discutidos e apresentados os resultados obtidos a partir das diversas 

análises palinofaciológicas, organogeoquímicas e palinológicas empregadas para a caracterização 

das palinofácies. Além da identificação dos componentes orgânicos e da interpretação dos diversos 

paleoambientes deposicionais. 

Por fim o Capítulo VI apresenta as conclusões e recomendações sugeridas a partir dos 

resultados desta pesquisa. 
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_RESUMO___________________________________________________________ 
 

A caracterização das variações palinofaciológicas com base no conteúdo da matéria 

orgânica contida em sedimentos e rochas sedimentares, associada a dados organogeoquímicos é 

uma ferramenta valiosa para determinação do potencial para geração de hidrocarbonetos líquidos e 

gasosos de modo quantitativo e qualitativo, e para a reconstrução do paleoambiente deposicional. 

Neste trabalho esta ferramenta foi aplicada para caracterização das variações 

organofaciológicas e do paleoambiente deposicional da sequência cenomaniana-turoniana da Bacia 

de Pernambuco, cujas litologias foram interpretadas como sendo de um ambiente de plataforma 

carbonática rasa, com pulsos de sedimentação terrígena intermitentes. As analises foram realizadas 

em 59 amostras coletadas ao longo de quatro testemunhos de sondagem (BP-01, BP-04, BP-05 e 

BP-06) perfurados na porção onshore da bacia. 

Nas quatro seções sedimentares analisadas observam-se intercalações entre camadas de 

argilitos, com colorações variando entre esverdeada, avermelhada e cinza escura; camadas de 

margas, com coloração em vários tons de cinza claros; camadas de calcário dolomítico com 

granulação fina a sacaroidal, de coloração cinza esverdeada a cinza esbranquiçada; camadas de 

siltitos, com colorações entre bege a esverdeada e raras camadas de arenito com granulometria 

média e coloração esverdeada. 

As amostras foram processadas seguindo os padrões de preparação para palinofácies e 

palinologia, posteriormente analisadas em lâminas organopalinológicas e palinológicas com uso da 

microscopia em luz branca transmitida e luz azul/ultravioleta incidente (fluorescência). 

A contagem foi realizada com base em 300 partículas por lâmina, sendo então efetuado um 

tratamento estatístico relativo aos diferentes grupos e subgrupos da matéria orgânica. Por fim, os 

resultados percentuais foram submetidos ao tratamento estatístico com o auxílio do programa 

Statistica 6.0®, a partir do qual foi elaborada a matriz de correlação e a análise de agrupamento com 

base nos componentes orgânicos particulados. Para agrupar as amostras e seus componentes 

orgânicos foram testados vários métodos de linkage, sendo que o método que melhor representou os 

dados foi Complete Linkage versus r-Pearson, agrupando as amostras observando suas similaridades 

(modo Q) e as similaridades entre os componentes orgânicos (modo R). 

Para obtenção dos dados organogeoquímicos as amostras foram submetidas a análises de 

Carbono Orgânico Total (COT) e Enxofre Total (ST). 

Nas quatro seções sedimentares predominam os componentes orgânicos do grupo dos 

fitoclastos no total dos componentes do querogênio, seguido dos palinomorfos e subordinadamente 

matéria orgânica amorfa (MOA). 

A análise palinológica qualitativa foi aplicada visando auxiliar na interpretação dos 

paleoambientes deposicionais. Deu-se preferência ao processamento palinológico com o objetivo 

principal de recuperação de cistos de dinoflagelados, tendo em vista que é o palinomorfo que melhor 

responde à caracterização de paleoambientes marinhos. 

A análise de agrupamento (Modo R) do testemunho BP-01 agrupou os componentes 

orgânicos em cinco subgrupos: grãos de pólen e esporos; fitoclastos não-opacos não-

bioestruturados; cutículas e fitoclastos não-opacos bioestruturados; Botryococcus, MOA e carbono 
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orgânico total; e fitoclastos opacos e enxofre total. No testemunho BP-04 o agrupamento evidenciou 

cinco subgrupos: carbono orgânico total e esporos; cutículas e fitoclastos não-opacos 

bioestruturados; MOA, enxofre total e fitoclastos não-opacos não-bioestruturados; algas da ordem 

Chloroccocales e grãos de pólen; e palinoforaminíferos, dinocistos e fitoclastos opacos. Para o 

testemunho BP-05 foram agrupados cinco subgrupos: enxofre total, palinoforaminiferos e dinocistos; 

MOA; fitoclastos não-opacos bioestruturados e não-bioestruturados e carbono orgânico total; 

cutículas; e Botryococcus, grãos de pólen, esporos e fitoclastos opacos. Para o testemunho BP-06 

foram evidenciados cinco subgrupos: Botryococcus grãos de pólen e esporos; enxofre total e 

fitoclasto não-opaco não-bioestruturado; carbono orgânico total, MOA e fitoclastos não-opacos 

bioestruturados; cutículas; e fitoclastos opacos. 

A análise de agrupamento (Modo Q) possibilitou a subdivisão das quatro seções 

sedimentares em intervalos, sendo três intervalos para o testemunho BP-01, quatro para o 

testemunho BP-04, quatro para o testemunho BP-05 e três para o testemunho BP-06, com base no 

padrão de suprimento da matéria orgânica. Caracterizando cada intervalo pela maior ou menor 

influência de aporte de material orgânico de origem continental e menor ou maior influência de 

material orgânico marinho. 

Devido à má preservação dos componentes orgânicos em alguns intervalos dos testemunhos 

não foi possível realizar uma correlação segura entre as quatro seções sedimentares analisadas. 

Pelo cruzamento dos dados palinofaciológicos, organogeoquímicos e palinológicos, 

observaram-se variações dos paleoambientes. No testemunho BP-01 ocorrem variações entre 

ambientes de transição plataforma-bacia sob regime desóxico, passando para plataforma proximal 

óxica. No testemunho BP-04 ocorrem variações entre ambientes de plataforma proximal-distal óxica, 

sob condições marinhas normais, com suprimentos intermitentes de água doce. Para o testemunho 

BP-05 foram observadas variações entre ambientes de plataforma proximal óxica, transição 

plataforma-bacia sob regime desóxico e plataforma óxica distal, sob condições marinhas normais, 

com suprimentos intermitentes de água doce. No testemunho BP-06 ocorrem variações entre 

ambientes de transição plataforma-bacia sob regime desóxico e bacia marginal desóxica-anóxica. 

 

Palavras-chave: Formação Estiva; Palino Fáceis; Bacia de Pernambuco 
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_ABSTRACT_________________________________________________________ 
 

The characterization of palynofaciological variations based on the organic matter content 

present in sediments and sedimentary rocks, associated to organogeochemical data, is a valuable tool 

for quantitatively and qualitatively determining the potential to generate liquid and gaseous 

hydrocarbons, and for reconstructing the depositional paleoenvironment. 

In the present work this tool was applied for characterizing the organofaciological variations 

and the depositional paleoenvironment of the Cenomanian-Turonian sequence of Pernambuco Basin, 

whose lithologies were interpreted as being from a shallow carbonate shelf environment, with 

intermittent pulses of terrigenous sedimentation. Analyses were performed on 59 samples collected 

along four cores (BP-01, BP-04, BP-05 and BP-06) drilled on the basin’s onshore part. 

In the four sedimentary sections analyzed, intercalations between argilite layers were 

observed, with coloration varying from greenish to reddish to dark grey; layers of marl, with various 

shades of light grey coloration; layers of dolomite calcareum with fine to sacaroidal granulation, of 

greenish grey to whitish grey coloration; siltite layers, with beige to greenish coloration; and rare layers 

of arenite with medium granulometry and greenish coloration. 

Samples were processed following the preparation standards for palynofacies and palynology, 

and later analyzed in organofaciological and palynological slides with the use of transmitted white light 

microscopy and incident blue/ultraviolet light microscopy (fluorescence).   

Counting was performed based on 300 particles per slide, and a statistic treatment was 

performed relative to the different organic matter groups and subgroups. Finally, the percent results 

were subjected to statistic treatment with the Statistic 6.0® program, whereby the correlation matrix 

and the cluster analysis based on the particulate organic components were elaborated. To group the 

samples and their organic components various linkage methods were tested. Complete Linkage 

versus r-Pearson was the method that best represented the samples, clustering the samples 

observing their similarities (Q mode) and the similarities between organic components (R mode). 

To obtain organogeochemical data, samples were subjected to Total Organic Carbon (TOC) 

and Total Sulfur (TS) analyses.  

In the four sedimentary sections organic components of the phytoclast group predominated in 

the kerogen components total, followed by palynomorphs and subordinate amorphous organic matter 

(AOM).  

Quantitative palynological analysis was applied to aid in the interpretation of the depositional 

paleoenvironments.  Palynological processing was given preference with the main objective of 

recuperating dinoflagellate cysts, considering that it is the palynomorph better suited to the 

characterization of marine paleoenvironments.  

Cluster analysis (R mode) of core BP-01 grouped the organic components into five subgroups: 

pollen grains and spores; non-opaque non-biostructured phytoclasts; non-opaque biostructured 

phytoclasts and cuticles; Botryococcus braunii, AOM and total organic carbon; and opaque phytoclasts 

and total sulfur. In core BP-04 clustering revealed five subgroups: total organic carbon and spores; 

non-opaque biostructured phytoclasts and cuticles; AOM, total sulfur and non-opaque non-

biostructured phytoclasts; algae of order Chloroccocales and pollen grains; and palynoforaminifers, 
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dinocysts and opaque phytoclasts. For core BP-05 five subgroups were formed: total sulfur, 

palynoforaminifers and dinocysts; AOM; non-opaque biostructured and non-biostructured phytoclasts 

and total organic carbon; cuticles; and Botryococcus braunii, pollen grains, spores and opaque 

phytoclasts. For core BP-06 five subgroups were evidenced: Botryococcus braunii, pollen grains, and 

spores; total sulfur and non-opaque non-biostructured phytoclasts; total organic carbon, AOM and 

non-opaque biostructured phytoclasts; cuticles; and opaque phytoclasts. 

Cluster analysis (Q mode) made possible the subdivision of the four sedimentary sections into 

intervals: three intervals for core BP-01, four for core BP-04, four for core BP-05, and three for core 

BP-06, based on the organic matter supply pattern, characterizing each interval by the greater or 

lesser influence of organic matter input of continental origin and greater or lesser influence of marine 

organic matter. 

Due to the poor preservation of organic components in some core intervals,  a safe correlation 

between the four sedimentary sections analyzed could not be established.  

By crossing palynofaciological, organogeochemical and palynological data, variation of the 

paleoenvironments could be seen. In core BP-01 there occurred variations among transition shelf-

basin environments under a dysoxic regime, passing to proximal oxic shelf. In core BP-04 there were 

variations among oxic proximal-distal shelf environments, under normal marine conditions, with 

intermittent supply of fresh water. Core BP-05 showed variations among oxic proximal shelf 

environments, shelf-basin transition under dysoxic regime and distal oxic shelf, under normal marine 

conditions, with intermittent supply of fresh water. In core BP-06 there occurred variations among 

shelf-basin transition environments under a dysoxic regime and dysoxic-anoxic marginal basin. 
 
Keywords: Formation Stowage; Palin Easy; Pernambuco Basin 



____________________________CAPÍTULO I_____________________________ 
 

INTRODUÇÃO 
 

A caracterização da matéria orgânica contida em sedimentos e rochas sedimentares é 

importante para diversas áreas do conhecimento como a geologia do petróleo, geoquímica, geologia 

ambiental, biologia, oceanografia, etc. Cada uma dessas áreas emprega um número variado de 

técnicas para caracterizar a matéria orgânica. 

Os métodos utilizados dependem da idade da matéria orgânica, ou seja, do sedimento 

hospedeiro, e dos objetivos do trabalho. No entanto, na área da Faciologia Orgânica, tem sido 

utilizado a integração de técnicas de microscopia (palinofácies e petrografia orgânica) e geoquímica 

orgânica (Carbono Orgânico Total, Pirólise Rock-Eval, Biomarcadores, Isótopos Estáveis, etc.). 

Segundo Tyson (1995) a utilização integrada dessas técnicas requer um entendimento dos 

fatores ambientais que controlam a produção de matéria orgânica na biosfera, dos processos 

ecológicos e sedimentológicos que controlam sua distribuição e decomposição, dos fatores 

geomicrobiológicos e biogeoquímicos que influenciam na sua preservação, e dos processos 

geoquímicos e físicos que determinam à modificação da matéria orgânica durante sua incorporação 

na geosfera. 

De acordo com Traverse (1994) todos esses fatores resultam de uma complexa interrelação 

entre a origem, o transporte e a deposição das partículas orgânicas. 

A palinofácies é a técnica mais simples e objetiva para o estudo e explicação dos modelos de 

fácies orgânica, devido à ausência de outra técnica para observação visual direta do conteúdo 

orgânico presente nos sedimentos, que permite uma análise mais detalhada e sutil das variações no 

ambiente sedimentar e da matéria orgânica e seu estado de preservação (Mendonça Filho, 1999). 

A análise palinofaciológica do querogênio total e das associações dos componentes 

orgânicos particulados gera uma grande quantidade de informações paleoambientais. A observação 

visual direta do material orgânico e a subdivisão detalhada de seus componentes atribuem a esta 

técnica vantagens consideráveis sobre os métodos de análise com rocha total. 

A escolha do tema aqui abordado se deve, principalmente, à carência de dados e de 

trabalhos publicados referentes à Bacia de Pernambuco, em especial, do seu potencial para geração 

de hidrocarbonetos de modo quantitativo e qualitativo. 

Com a caracterização das palinofácies é possível determinar o contexto paleoambiental, 

composição dos componentes orgânicos particulados e grau de maturação térmica registrado nas 

rochas; informações importantes que possibilitam a compreensão da evolução geológica do intervalo 

neocretácico da bacia. 

A aplicação dos resultados para o Setor de Petróleo e Gás Natural é relevante, pois abrem 

novas perspectivas exploratórias em áreas ainda não exploradas, como é o caso da Bacia de 

Pernambuco. 

A sequência cenomaniana-turoniana da Bacia de Pernambuco encontra-se localizada na 

borda leste da margem atlântica da região Nordeste do Brasil, especificamente na faixa costeira sul 
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do Estado de Pernambuco. Apresenta, aproximadamente, 100 km de comprimento por 12 km de 

largura na área emersa e uma espessura de 4 km de sedimentos.  

A Bacia de Pernambuco se limita, a sul, com a Bacia de Alagoas, através do Alto de 

Maragogi, a norte, com a Bacia da Paraíba, através da Zona de Cisalhamento Pernambuco, e a 

oeste, pelas rochas cristalinas Pré-cambrianas, através de falhas normais de borda de bacia. 

 

1.1 Objetivos Gerais 
 

Caracterizar as variações organofaciológicas da sequência cenomaniana-turoniana da Bacia 

de Pernambuco. 

Para tanto, foram realizadas análises específicas, tais como: Palinofácies, Carbono Orgânico 

Total (COT) e Enxofre Total (ST), com intuito de caracterizar e quantificar a matéria orgânica, além de 

determinar o potencial de geração de hidrocarbonetos líquidos e gasosos e identificar os principais 

horizontes petrolíferos. 

A identificação do conteúdo palinológico auxiliou na determinação da paleoecologia e do 

ambiente deposicional na época de deposição dos sedimentos. 

 

1.2 Objetivos Específicos 
 

• Descrição litológica das seções sedimentares e confecção dos perfis dos 

testemunhos analisados; 

• Determinação do potencial de geração de hidrocarbonetos líquidos e gasosos; 

• Identificação dos componentes orgânicos (palinomorfos) para auxiliar na 

caracterização do ambiente deposicional; 

• Determinação das palinofácies para caracterização do paleoambiente deposicional 

(paleoprodutividade orgânica primária, regime de oxigenação e potencial redox); 

• Caracterizar tendências de proximalidade através de magnitude do aporte de 

terrígenos; 

• Correlacionar os dados utilizando ferramentas estatísticas para caracterização da 

distribuição dos componentes orgânicos. 

 

 



____________________________CAPÍTULO II_____________________________ 
 

ASPECTOS GEOLÓGICOS DA BACIA DE PERNAMBUCO 
 

2.1 Introdução 
 

A Bacia de Pernambuco, anteriormente denominada Sub-Bacia do Cabo, permaneceu por 

muito tempo associada à Bacia da Paraíba, sob a denominação de Bacia Pernambuco-Paraíba 

(Mabesoone & Alheiros, 1988; 1991). 

Rand (1976) foi o primeiro autor a identificar diferenças entre a Bacia de Pernambuco e as 

outras bacias situadas a norte da Zona de Cisalhamento Pernambuco. 

Para Barbosa & Lima Filho (2005) a Bacia da Paraíba não compartilha dos mesmos eventos 

tectônicos ocorridos durante a evolução tectônica da Bacia de Pernambuco devido principalmente às 

diferenças litoestruturais dos seus embasamentos cristalinos. 

Lima Filho (1996; 1998), a partir de levantamentos estratigráficos, geocronológicos e 

estruturais, observou que as bacias situadas a sul e a norte da Zona de Cisalhamento Pernambuco, 

apresentam evolução tectono-sedimentares distintas, sugerindo as denominações de Bacia de 

Pernambuco e Bacia da Paraíba, respectivamente, definindo a Bacia de Pernambuco como do tipo 

rifte extensional, com sua origem e evolução geológica semelhante às demais bacias da margem 

leste brasileira (Fig 2.1). 

Diversos outros trabalhos (Barbosa, 2004; Lima Filho et al., 2005; 2006; Barbosa & Lima 

Filho, 2005; 2006), discutem as diferenças evolutivas existentes entre as bacias situadas a sul e a 

norte da Zona de Cisalhamento Pernambuco, seja sob aspectos estruturais, estratigráficos e/ou 

geocronológicos. 

Segundo Lima Filho et al. (2005) a coluna sedimentar da Bacia de Pernambuco, tem início 

com a deposição de conglomerados, leques aluviais e arenitos arcoseanos de idade aptiana-albiana 

da Formação Cabo, seguidos pela implantação de uma plataforma carbonática de idade 

cenomaniana?-turoniana (Formação Estiva), onde ambas as seqüências seriam intrudidas 

discordantemente por rochas vulcânicas e subvulcânicas de Suíte Ipojuca, e sobrepostas pelos 

leques aluviais de idade santoniana?-paleocena? da Formação Algodoais. 

Nascimento (2003) determinou que a idade das vulcânicas está em torno de 102 e 107Ma, ou 

seja, são tão antigas quanto à porção superior da Formação Cabo, podendo ser intrusivas a sin-

deposicionais a esta. Já as formações Estiva e Algodoais estariam relacionadas à etapa pós-rifte (ou 

drifte) pós-vulcanismo. 

Apesar de vários autores como Rand & Mabesoone (1982), Mabesoone & Alheiros (1988; 

1991), Feijó (1994), Mabesoone (1996) interpretarem as bacias de Pernambuco e da Paraíba como 

uma única bacia. Barbosa (2004) e Lima Filho et al. (2005) identificaram características geológicas 

distintas para estas bacias. Sendo assim, para esta pesquisa, a Bacia de Pernambuco foi 

considerada como uma bacia independente. 
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Figura 2.1 – Mapa de localização das bacias de Pernambuco e da Paraíba (modificado de Barbosa & Lima Filho, 
2005). 

 

2.2 Estratigrafia 
 

Ao longo dos anos diversos autores vêm sugerindo propostas para a estratigrafia da Bacia de 

Pernambuco. Um dos pioneiros a propor uma relação litoestratigráfica para a bacia foi Kegel (1959), 

que identificou os conglomerados do Cabo e as diferentes rochas vulcânicas, no entanto, o autor 

suprimiu a Formação Estiva. Posteriormente, Amaral & Menor (1979) formalizaram e incluíram a 

Formação Estiva na coluna litoestratigráfica, além de denominar de Formação Ipojuca, as rochas 

vulcânicas da bacia. 

Feijó (1994) posicionou as rochas da Formação Ipojuca no Aptiano e adotou o intervalo 61-

2953m do poço 2CP-1-PE como o perfil de referência das formações Cabo e Ipojuca. A Formação 

Estiva foi posicionada do Albiano até o Cenomano-Turoniano e a Formação Calumbi, unidade que 

ocorre na Bacia de Alagoas, foi incluída na porção offshore da bacia. 
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Lima Filho (1998) subdividiu a Bacia de Pernambuco em duas sub-bacias separadas pelo 

Alto Estrutural do Cabo de Santo Agostinho. Segundo este autor, a Sub-bacia Norte (Sub-bacia de 

Piedade) apresenta sedimentos imaturos da Formação Cabo, composto por conglomerados 

polimíticos, arcóseos, siltitos e argilitos; rochas vulcânicas da Suíte Ipojuca, incluindo o granito do 

Cabo de Santo Agostinho; arenitos conglomeráticos pós-vulcânicos da Formação Algodoais; clásticos 

imaturos da Formação Barreiras; e uma extensa sedimentação quaternária. Já a Sub-bacia Sul (Sub-

bacia do Cupe), além das unidades litológicas presentes na Sub-bacia Norte, apresenta ainda as 

rochas carbonáticas da Formação Estiva, evidenciando uma subsidência mais acentuada nessa sub-

bacia, permitindo as primeiras incursões marinhas na bacia. 

Barbosa (2004) propôs a divisão das colunas estratigráficas das bacias de Pernambuco e da 

Paraíba com base nas suas distintas características estratigráficas (idade dos estratos, sistemas 

deposicionais, paleofauna, etc.) (Fig. 2.2). 

Lima Filho & Silva Santos (2001) propuseram um biozoneamento estratigráfico para a Bacia 

de Pernambuco, com base no seu conteúdo palinológico, conforme mostra o quadro 2.1. 

Para a presente pesquisa foi adotada a coluna litoestratigráfica proposta por Barbosa (2004), 

ilustrada na figura 2.2, pois julgamos ser a mais adequada, dentre as apresentadas até o momento, 

para representar a coluna estratigráfica da Bacia de Pernambuco. 

 

 
Figura 2.2 – Coluna litoestratigráfica das áreas continentais emersas das bacias de Pernambuco e da Paraíba 
(modificado de Barbosa, 2004). 
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Quadro 2.1 – Zoneamento bioestratigráfico da Bacia de Pernambuco com base no conteúdo palinológico (Lima 
Filho & Silva Santos, 2001). 
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2.2.1 Formação Cabo 
 

Esta unidade foi depositada em condições de ambiente continental com feições 

características de um sistema deposicional de leques aluviais. No geral, é composta por sedimentos 

bastante imaturos, tanto nas fácies mais proximais, quanto nas fácies mais distais, composta por 

arenitos arcoseanos (Lima Filho, 1998). 

Nóbrega (1995) realizou análises macro e microscópicas dos testemunhos do poço 2CP-1-

PE, e reconheceu três fácies sedimentares para a Formação Cabo: 

 

• Fácies M – composta por arenitos variando de grossos a conglomeráticos, médios a muito 

finos, sendo subdividido em quatro sub-fácies: Conglomerados (M1), arenitos arcoseanos 

(M2), arenitos grosso, médio a muito fino (M3) e arenitos grossos a médios com 

estratificações (M4); 

• Fácies D – representada por depósitos distais de leques aluviais, sedimentados próximo às 

margens de lago, podendo ser subdividida em ritmitos (D1) e ritmitos areno-pelíticos com 

bioturbação e seguindo seqüência de Bouma (D2); 

• Fácies L – representa a sedimentação em ambiente lacustre, sob condições de anoxia, 

compostas por folhelhos cinza escuros a negros. 

 

Estudos palinológicos realizados no poço 2CP-1-PE determinou o intervalo entre as 

profundidades de 432-1920m como pertencentes à zona palinológica P-280, devido à presença de 

Vitreisporites pustulosus; o intervalo 1920-2892m pertence à zona integrada P-270, onde foi 

identificado Sergipea variverrucata; seguida da zona P-260 no intervalo de 2892m até a base do 

poço, onde foi constatada a presença de Inaperturopollenites turbatus, permitindo situar esta 

formação no Neoalagoas/Eoalbiano (Lima Filho, 1998). 

 

2.2.2 Suíte Ipojuca 

 

Segundo Borba (1975), os basaltos desta unidade ocorrem na forma de diques e derrames, 

apresentam colorações cinza escura a cinza esbranquiçada, e quase sempre se mostram alterados, 

suas texturas são porfiríticas com micrólitos de feldspato; os andesitos são rochas de cor escura, 

densas e duras, com granulação fina (afanítica), sua composição mineral é de plagioclásio, olivina, 

augita, biotita, anfibólios e opacos; os riolitos ocorrem na forma de plugs e diques, possuem coloração 

rósea e textura porfirítica, com fenocristais de sanidina e quartzo distribuídos em uma matriz 

microgranular; os corpos de traquitos são os mais frequentes, comumente ocorrem na forma de 

derrames, com textura afanítica, porfirítica e vesicular, são compostos mineralogicamente por 

sanidina, aegirina-augita, opacos e raros plagioclásios. 

Legrand & Figueiredo Filho (1979) utilizando os métodos de datação por K-Ar, Rb87/Sr86 e 

Sr87/Sr86, admitiram duas fases magmáticas, a primeira com 135Ma, compreendendo a assembléia 

riolito-traquito e a segunda com 104Ma referente à assembléia granito-basalto-andesito. 
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Posteriormente, Lima Filho & Szatmari (2002), utilizando o método de datação radiométrica 

Ar-Ar, determinaram a idade de 100Ma para o evento magmático Ipojuca. 

Nascimento (2003) a partir dos métodos de datação por Ar40/Ar39 e traços de fissão em 

zircão, obteve idades entre 102 e 107Ma para as rochas da Suíte Magmática Ipojuca. 

 

2.2.3 Formação Estiva 
 

Compreendem as rochas carbonáticas depositadas em ambiente de plataforma carbonática 

rasa, composta por calcários maciços com coloração cinza esbranquiçada, contendo níveis 

fortemente dolomitizados também com colorações cinza, por vezes intercalados com níveis de 

margas e argilitos (Lima Filho, 1998). 

 

2.2.4 Formação Algodoais 
 

Rocha (1990) foi o primeiro a utilizar o termo Algodoais para designar um pacote de arenito 

friável, maciço, composto por fragmentos angulosos de quartzo e feldspato em matriz fina areno-

argilosa, com cor avermelhada. Interdigitados lateralmente com esses arenitos, ocorrem 

conglomerados contendo seixos de rochas vulcânicas, dispersos em uma matriz areno-argilosa de 

cor creme. O autor designou essa unidade de Membro Algodoais, pertencente à Formação Cabo, 

posicionando-a no Coniaciano, devido a sua sobreposição aos calcários da Formação Estiva. 

Lima Filho et al. (1994), elevaram o Membro Algodoais à categoria de formação, pois os 

autores não observaram nenhuma relação desta unidade com a Formação Cabo, e posicionaram-na 

estratigraficamente no Coniaciano, sobreposta ao vulcanismo Ipojuca. E distinguiram ainda três fácies 

para esta formação: 
 

• Fácies 1 – Leques aluviais pós-vulcânico; 

• Fácies 2 – Leques aluviais medianos pós-vulcânico; 

• Fácies 3 – Leques aluviais distais. 

 

2.3 Arcabouço Estrutural 
 

A partir de estudos geofísicos pioneiros na faixa costeira sul do Estado de Pernambuco, Rand 

(1976) elaborou o primeiro esboço tectônico para a Bacia de Pernambuco e, com base nos dados 

obtidos, sugeriu a individualização desta bacia. 

Lima Filho (1998) detectou falhas distribuídas tanto nas bordas, quanto no interior da Bacia 

de Pernambuco, tais falhas esboçam um substrato desnivelado e foram interpretadas como resultado 

da justaposição de falhas N-S e NE-SW, onde essas últimas são responsáveis pelo desenvolvimento 

de meio-grabens paralelos à linha de costa, que quando cortados transversalmente por falhas 

menores, formam pequenos blocos com grandes profundidades em seus depocentros, chegando à 

profundidades de 3.500m, como é o caso do Graben do Cupe. O mapa estrutural da bacia foi 

elaborado por Lima Filho (op.cit.) e está ilustrado na figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Mapa do arcabouço estrutural da área continental emersa da Bacia de Pernambuco (modificado de 
Lima Filho, 1998). 

 

Com base no mapeamento estrutural realizado por Lima Filho (1998), falhamentos com 

trends N-S e NE-SW, são observados nas rochas do Maciço Pernambuco-Alagoas, possibilitando a 

compartimentação e desenvolvimento do arcabouço estrutural da bacia. Segundo este autor, esses 

falhamentos influenciaram tanto no posicionamento do Granito do Cabo de Santo Agostinho, quanto 

no posicionamento e estruturação dos vários depocentros reconhecidos dentro da bacia (Fig. 2.4). 

 

2.4 Evolução Tectono-sedimentar 
 

A evolução tectônica da Bacia de Pernambuco está associada à ruptura do Supercontinente 

Gondwana, no decorrer da abertura do Oceano Atlântico Sul, com seu período de mais intenso 

rifteamento no Cretáceo Inferior. Vários trabalhos abordam esse tema e relacionam as diversas 

bacias compartimentadas ao longo da costa leste brasileira (Koutsoukos & Dias-Brito, 1987; Cesero & 

Ponte, 1997; Matos, 1999; e Dias, 2005). 
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Figura 2.4 – Mapa de anomalias Bouguer residual da Bacia de Pernambuco, tanto da porção emersa, quanto da 
porção offshore da bacia (LM3 e LM4-compreendem os limites norte e sul da bacia, LP-Lineamento Pernambuco, 
BSA-Bacia Sergipe-Alagoas, 1-Graben do Cupe, 2-Alto do Cabo de Santo Agostinho, 3-Graben de Piedade, 4-
Alto de Maragogi, 5-Alto do Maracatu, 6-Baixo de Tamandaré, 7-Alto de Gaibu, 8-Baixo de Itapoama, 9-Alto de 
Itamaracá) (adaptado de Almeida et al., 2005). 

 

Szatmari et al. (1987) apresentaram uma história evolutiva para a formação do Oceano 

Atlântico Sul. Segundo esses autores, a direção predominante do rifteamento, em relação ao Brasil, é 

NS a NNE, entre Campos e Salvador. A partir dessa última, o rifteamento bifurcou formando as 

depressões do Recôncavo-Tucano-Jatobá, com direção geral NS, e as depressões de Sergipe-

Alagoas, com direção NE, prolongando-se até a Zona de Cisalhamento de Pernambuco, incluindo a 

Bacia Pernambuco. 

A partir da interpretação de dados tanto das partes emersas, quanto das partes submersas 

(análise de linhas sísmicas) das bacias de Pernambuco e da Paraíba, Lima Filho et al. (2005) 

elaboraram uma seqüência evolutiva para essas bacias, considerando que a Zona de Cisalhamento 

Pernambuco compreende o principal elemento estrutural divisor dessas bacias (Fig. 2.5). 

Segundo esses autores, a história evolutiva teve início com a formação do Rifte do Cupe 

(Figura 2.5A), que segundo dados do poço 2CP-1PE atinge, na profundidade de 2980m, a P-260 

(Barremiano). O preenchimento sedimentar do rifte foi sob condições de tectônica sin-sedimentar, 

composto por sedimentos siliciclásticos psamíticos. 
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Figura 2.5 – Evolução tectônica das bacias PE-PB (1-Rifte do Cupe, 2-Zona de Cisalhamento Patos, 3-Zona de 
Cisalhamento de Pernambuco, 4-Alto do Maracatu, 5-Graben de Olinda, 6-Graben de Piedade, 7-Granito do 
Cabo de Santo Agostinho, 8-Graben do Cupe, 9-Sub-bacia de Canguaretama, 10-Sub-bacias de Alhandra e 
Miriri, 11-Sub-bacia de Olinda, 12-Talude da Bacia da Paraíba, 13-Alto de Mamanguape, 14-Alto de Goiana) 
(Adaptado de Lima Filho et al., 2005). 
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Matos (1999) afirma que durante o Aptiano atuaram na região NE brasileira, esforços 

distensionais com direção NW (Figura 2.5B), promovendo a movimentação da Zona de Cisalhamento 

Pernambuco, propagando a depressão para norte formando o Graben de Piedade e o Graben de 

Olinda, vindo esse último a ser abortado devido à grande espessura crustal presente a norte da Zona 

de Cisalhamento Pernambuco, com a deposição nesta fase, dos sedimentos siliciclásticos da 

Formação Cabo inferior. 

A continuidade dos esforços extensionais durante o Albiano promoveu a manifestação de 

eventos vulcânicos (Suíte Ipojuca), com idades em torno de 100Ma (Lima Filho & Szatmari, 2002; 

Nascimento, 2003), restritos à Bacia Pernambuco (Figura 2.5C). 

Ainda segundo Lima Filho et al. (2005), no Neoalbiano cessou a sedimentação siliciclástica 

nos grabens de Piedade e Olinda, mas no Graben do Cupe ocorreu uma tectônica subsidente 

permitindo o desenvolvimento de uma plataforma carbonática decorrente de eventos transgressivos 

até o Turoniano (Formação Estiva). 

Do final do Turoniano ao Santoniano ocorreu subsidência a norte da Zona de Cisalhamento 

Pernambuco (Figura 2.5D), resultante de um detachment distensivo entre as placas sul-americana e 

africana. Na Bacia da Paraíba, as depressões provocadas pela subsidência promoveu o 

desenvolvimento das sub-bacias de Olinda, Alhandra e Miriri. Já na Bacia de Pernambuco, houve 

soerguimentos epirogênicos a partir do Turoniano, promovendo a erosão da Formação Cabo e da 

Suíte Ipojuca, que associados a movimentos distensionais, favoreceram a deposição da Formação 

Algodoais (Figura 2.5E). 

 

2.5 Formação Estiva 
 

2.5.1 Aspectos Geológicos 
 

O primeiro registro de rochas carbonáticas localizadas a sul da Zona de Cisalhamento 

Pernambuco é atribuído a Moraes (1928). Devido à ocorrência de fósseis de moluscos semelhantes à 

Natica sp., correlacionou-a com a Formação Maria Farinha (Paleoceno-Eoceno da Bacia da Paraíba). 

Posteriormente, Beurlen & Cobra (1960), estudando a faixa costeira sul de Pernambuco, 

deduziram que os calcários Cocaia, Gameleira e Tamandaré pertenciam ao mesmo horizonte 

estratigráfico, correlato à Formação Riachuelo (Albiano da Bacia SE-AL). 

O termo Formação Estiva só foi introduzido mais tarde, por Oliveira & Leonardos (1943) para 

classificar esta unidade. 

 

2.5.2 Petrografia 
 

Tomé (2005) estudando afloramentos e poços (BP-01, BP-04, BP-06 e 2CP-1-PE), descreveu 

calcários dolomíticos de matriz micrítica com bioclástos (Figs 2.6A, B e C), e calcários dolomíticos 

com intercalações de lama carbonática (Fig. 2.6D) nas rochas da Formação Estiva. 
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Tomé et al. (2006) observaram que a Formação Estiva sofreu um processo diagenético 

inicial, indicada pela substituição da calcita e da aragonita por cristais de dolomita espática (Fig. 

2.6E). Além da presença constante de pirita flamboidal, substituindo bioclástos (Fig. 2.6F). 

 

0 1mm 0 1mm

0 1mm

0 1mm 0 1mm

0 1mm
 

Figura 2.6 – Seções petrográficas da Formação Estiva (4x) N// (A-calcário dolomítico de matriz micrítica com 
bioclástos (gastrópode e ostracode); B-calcário dolomítico de matriz micrítica com bioclásto (valvas articuladas 
de ostracode); C-calcário dolomítico com bioclástos dispersos em matriz micrítica; D-calcário dolomítico com 
nível de lama carbonática; E-calcário dolomítico com cristais de dolomita espática; F-substituição de bioclástos 
por minerais opacos) (modificado de Tomé et al., 2006). 
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Com base nas amostras de poços, Tomé et al. (2006), descreveram três litofácies 

siliciclásticas e quatro litofácies carbonáticas para a Formação Estiva, sendo essas últimas, reunidas 

em duas associações de fácies: 

 

• Associação de fácies carbonática 1 – composta pelas litofácies CD-M-D, onde: CD-

calcário dolomítico, M-marga dolomítica e D-dolomito; 

• Associação de fácies carbonática 2 – composta pelas litofácies M-CD-CA, onde: M-

marga dolomítica, CD-calcário dolomítico e CA-calcário arenoso. 

 

2.5.3 Conteúdo Fossilífero e Idade 
 

Os primeiros registros de fósseis na Formação Estiva foram apresentados por Moraes (1928), 

que mencionou a ocorrência de gastrópodos similares ao gênero Natica sp. 

Maury (1930) descreveu e ilustrou os fósseis coletados por Moraes (1928) e enviados pelo 

Serviço Geológico do Brasil. Dentre os fósseis descritos estão os gastrópodos Actaeonella lucianoi, A. 

pompei, A. tamandarensis e A. silvai e o biválvio Lima fazendaestivica, datados como Turonianos. 

Moraes (1928) identificou outras espécies de gastrópodos denominados Trochactacon 

lucianoi e T. pompeia, datados como Coniaciano-Santoniano. 

Beurlen & Cobra (1960) identificaram fragmentos de conchas do biválvio Neithea sergipensis 

e do gastrópodo Glauconia sp. Posteriormente, Beurlen (1964) os descreveu mencionando seu 

caráter fragmentário e sua preservação como moldes internos, renomeando-os de Neithea sp. e 

Graginia ariquindai.  

Muniz & Almeida (1988) registraram e ilustraram alguns fragmentos de moldes do biválvio 

Lopha ramicola, correlacionando a Formação Estiva com a Formação Jandaíra da Bacia Potiguar, 

onde esta espécie ocorre na forma de valvas calcárias articuladas.  

O quadro 2.2 sumariza os vários espécimes de macrofósseis já identificados em afloramentos 

da Formação Estiva, e mostra o range na escala de Tempo Geológico para cada espécie. 

 
Quadro 2.2 – Relação dos macrofósseis identificados na Formação Estiva, com base em Maury (1930), Beurlen 
& Cobra (1960), Beurlen (1964) e Muniz & Almeida (1988). 
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NO
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Lit
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áfi
ca

 

Actaeonella lucianoi Maury, 1930             
Actaeonella pompei Maury, 1930             
Actaeonella tamandarensis Maury, 1930             
Actaeonella sp. cf. A. silvai Maury, 1930             
Paraglauconia sp. cf. P. Iyrica Maury, 1930             

 
Ga

str
óp

od
a 

Graginia ariquindai Beurlen, 1964              
Lima fazendaestivica Maury, 1930              
Neithea sp. Beurlen, 1964              

Bi
va

lvi
a 

Lopha ramicola Muniz & Almeida, 1988             

Fo
rm

aç
ão

 E
sti

va
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Lima & Pedrão (1987; 1989) estudaram os poços 4CB-19-PE e 4CB-20-PE mostrando a 

associação de Psilatricolpites papilioniformis e Hexaporotricolpites coronatus, espécies restritas ao 

Cenomaniano e Tricolpites microstriatus e T. synstriatus, restritas ao Turoniano, datando a Formação 

Estiva como Cenomano-Turoniano. O quadro 2.3 sumariza as espécies de palinomorfos identificadas. 

 
Quadro 2.3 – Palinomorfos identificados em amostra de testemunho da Formação Estiva, modificado de Lima & 
Pedrão (1987; 1989). 

IDADE 
CRETÁCEO SUPERIOR 
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Araucariacites australis Cookson, 1947       
Cretacaeiporites polygonalis Hemgreen, 1973       
Equisetosporites leptomatus Lima, 1980       
Equisetosporites minuticostatus Lima, 1980       
Equisetosporites scabratus Hemgreen, 1973       
Equisetosporites sp. 1       
Equisetosporites sp. 2       
Equisetosporites sp. 3       
Equisetosporites ventrosus Srivastava, 1968       
Gnetaceaepollenites chiatratus Stover, 1964       
Gnetaceaepollenites oreadis Srivastava, 1964       
cf. Gothanipollis sp.       
Hexaporotricolpites coronatus Jardine, 1972       
Hexaporotricolpites emelianovi Boltenhagen, 1967       
Hexaporotricolpites muelleri Herngreen, 1975       
Hexpollenites sp. cf. H. chmurae Boltenhagen, 1975       
Liliacidites sp. cf. L. inequalis Singh, 1971       
Mifordia sp. cf. Hypolaenoides Erdtman, 1960       
Monocolpopollenites primoticus Ward, 1986       
Palmaepollenites sp.       
Phimopollenites pseudocheros Srivastava, 1975       
Psilatricolpites papilioniformis Regali et al., 1974       
Psilatricolpites sp.       
Punctioratipollis krutzchii Boltenhagen, 1975       
Retriticolporites sp.       
Rousea sp.       
Scabramonocolpites sp.       
Scabramonocolpites nupeensis Jan Du Chéne, 1978       
Singhia multicostata Lima, 1980       
Steevesipollenites multilineatus Stover, 1964       
Steevesipollenites sp. cf. S. giganteus Regali et al. 1964       
Tricolpites leuros Partridge, 1973       
Tricolpites microstriatus e T. synstriatus Jardine & Magloire, 1965       
Tricolpites vulgaris Pierce, 1981       
Tricolpites sp.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pólen 

Verrutricolpites sp.       
Cicatricosisporites sp. cf. C. pseudotripartitus Dettmann, 1963        

Esporo Laevigatosporites ovatus Wilson & Webster, 1946       
Anisocerasites sp. 1       
Anisocerasites sp. 2       
Anisocerasites sp. 3       

 
Escolecodonte 

Nereidavus sp.       
cf. Spinidinium sp.       Dinoflagelado 
cf. Systematophora sp.       

Foraminífero Trochiliascia ehrenbergi Deak, 1964       

FO
RM

AÇ
ÃO

 E
ST

IV
A 



FERREIRA, 2009                     VARIAÇÃO ORGANOFACIOLÓGICA DA SEQUÊNCIA CENOMANIANA-TURONIANA DA BACIA DE PERNAMBUCO 
 

CAPÍTULO II – ASPECTOS GEOLÓGICOS DA BACIA DE PERNAMBUCO 

16

2.5.4 Paleoambiente Deposicional 
 

Estudos paleoecológicos para determinação dos paleoambientes que se estabeleceram 

durante o Albiano e Cenomano-Turoniano foram realizados por Koutsoukos & Dias-Brito (1987). Os 

autores sugeriram que situações fisiográficas especiais, aliadas com baixa batimetria e relativa 

estabilidade tectônica, devem ter ocorrido durante o Albiano, promovendo o desenvolvimento de um 

longo e estreito mar epicontinental. Do Eo-Mesoalbiano até o Cenomaniano-Turoniano, ocorreram os 

primeiros momentos da fase pré-oceânica, constituída predominantemente por calcarenitos e 

calcilutitos. Mas, no Neoalbiano, predominam sedimentos pelíticos compostos por folhelhos e margas. 

Durante o Cenomaniano o conteúdo microfossilífero presente nas margas e folhelhos indicam 

condições de ambiente nerítico externo a batial superior restrito, em clima tropical e com fundo 

anóxico. 

Com base nesse estudo e nos dados obtidos até o presente sobre a Formação Estiva, é 

bastante sugestivo que esta formação tenha sido depositada em ambiente nerítico médio a interno, 

de plataforma carbonática rasa e com baixa energia. De qualquer forma, esta unidade marca o 

primeiro registro de incursões marinhas na Bacia de Pernambuco. 

Lima Filho (1998) e Tomé et al. (2006) concordam com a interpretação paleoambiental de 

uma plataforma carbonática marinha rasa, com pulsos de sedimentação intermitentes, sob condições 

de clima quente e seco, semelhante a uma planície costeira dominada por regime de marés, tal como 

uma planície de maré (Fig. 2.7). 

 

PLATAFORMA CARBONÁTICA RASA

INFRAMARÉ

SUPRAMARÉ8Km

CALCÁRIOS MACIÇOS
 DOLOMITIZADOS

FOLHELHOS SÍLTICOS
CALCÍFEROS FOSSILÍFEROS

EMBASAMENTO

ARENITOS FINOS
CALCÍFEROS

 
Figura 2.7 – Modelo de paleoambiente deposicional para a Formação Estiva (modificado de Lima Filho, 1998 e 
Tomé et al., 2006). 



____________________________CAPÍTULO III____________________________ 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Testemunhos 
 

O material utilizado na presente pesquisa compreende quatro testemunhos de sondagem 

(BP-01, BP-04, BP-05 e BP-06) perfurados na região onshore da Bacia de Pernambuco. 

O testemunho BP-01 foi perfurado a oeste da Vila de Suape, localizado nas coordenadas 

9076275mW e 284262mS, o BP-04 foi perfurado a oeste do Porto de Suape, localizado nas 

coordenadas 9071400Mw e 282212mS, o BP-05 foi perfurado no município de Nossa Senhora do Ó, 

localizado nas coordenadas 9067937mW e 279825mS e o BP-06 foi perfurado a oeste do município 

de Porto de Galinhas, localizado nas coordenadas 9061825mW e 277400mS (Fig 3.1). 

Ao longo dos quatro testemunhos de sondagem foram coletadas um total de 59 amostras, 

das quais, 17 pertencem ao testemunho BP-01, 22 ao BP-04, 09 ao BP-05 e 11 ao BP-06.  

Estes testemunhos encontram-se arquivados no Laboratório de Geologia Sedimentar 

(LAGESE) do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco. 

 
3.1.1 Amostragem 
 

A seleção das amostras foi realizada ao longo dos testemunhos de sondagem, sempre 

tentando amostrar a cada metro e nos intervalos em que foram observadas variações de fácies 

sedimentares. Priorizando a coleta de materiais com granulometria nas frações silte a argila, tendo 

em vista que as condições para preservação e acumulação da matéria orgânica são melhores 

satisfeitas nessas frações. As litologias amostradas variaram desde siltitos e folhelhos, até calcários, 

calcários dolomíticos, margas e calcarenitos. 

 

3.1.2 Método de Descrição das Amostras 
 

A terminologia adotada para descrever e classificar as litologias das amostras coletadas ao 

longo dos testemunhos pode ser encontrada em Suguio (2003), onde características como: 

composição mineralógica, granulometria, morfometria e textura superficial dos grãos são observados, 

além da coloração da rocha e presença de estruturas sedimentares primárias, biogênicas, 

diagenéticas ou químicas. 

 

3.2 Métodos Analíticos 
 

Todo o processamento laboratorial para as diversas análises (palinofaciológia e 

organogeoquímica) foram realizadas no Laboratório de Palinofácies e Fácies Orgânica (LAFO) do 

Departamento de Geologia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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N

 
Figura 3.1 – Mapa geológico de parte da Bacia de Pernambuco, sinalizando a localização dos testemunhos de 
sondagem BP-01, BP-04, BP-05 e BP-06 (modificado de Almeida et al., 2005). 

 

3.2.1 Conceitos 
 
3.2.1.1 Palinofácies 

 

O conceito de palinofácies foi primeiramente inserido por Combaz (1964), que o definiu como 

o estudo palinológico da associação total da matéria orgânica contida em um sedimento, resultante 

da remoção da matriz sedimentar (componentes minerais). 

A integração das técnicas de microscopia e geoquímica orgânica conduziu a um conceito 

mais sofisticado e integrado, o da “Organofácies” de Cornford et al. (1979), cuja definição diz que os 

parâmetros organopetrográficos e geoquímicos caracterizam uma dada associação de sedimentos. 
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O termo “fácies orgânica” foi introduzido por Roger (1980), que afirmou que uma fácies 

orgânica é definida pelo conteúdo (tipo e quantidade), fonte e ambiente deposicional da matéria 

orgânica. 

Segundo Tyson (1995), a análise de palinofácies compreende o estudo palinológico de 

ambientes deposicionais e do potencial gerador de hidrocarbonetos de algumas rochas, baseado na 

associação total da matéria orgânica particulada (querogênio), podendo ser definida como: um corpo 

de sedimento contendo uma associação distinta de constituintes da matéria orgânica palinológica, 

reconhecidos por microscopia ou estar associado a uma composição organogeoquímica particular, 

que refletem um grupo específico de condições ambientais, ou associados a um nível característico 

do potencial de geração de hidrocarbonetos. 

Segundo Welte (1972), o querogênio é a fração da matéria orgânica sedimentar, insolúvel em 

solventes orgânicos, sendo comumente mais rica em hidrogênio e de baixa aromaticidade. O termo 

querogênio é o mais utilizado para descrever a matéria orgânica particulada contida nas rochas 

sedimentares. 

Outras definições geoquímicas mais modernas para o querogênio afirmam que este, é a 

matéria orgânica sedimentar insolúvel em solventes orgânicos (Durand, 1980), ou compreende os 

constituintes orgânicos das rochas sedimentares que são insolúveis em componentes aquosos 

alcalinos e solventes orgânicos (Tissot & Welte, 1984). 

Segundo Tyson (1995) querogênio é a matéria orgânica particulada residual transformada, a 

partir da matéria orgânica original, através de reações químicas que ocorrem durante a diagênese e 

soterramento, que pode ser isolada de uma rocha sedimentar após a completa dissolução de sua 

matriz mineral por acidificação com ácido clorídrico (HCl) e ácido fluorídrico (HF), onde esse material 

particulado pode conter matéria orgânica extraível (solúvel). 

Em estudos de palinofácies é necessária a identificação dos componentes palinológicos 

individuais organizados dentro de uma classificação formal (Quadro 3.1), bem como suas proporções 

relativas em cada amostra, atentando para seu tamanho, forma e estado de preservação, pois esses 

dados podem fornecer informações sobre o tipo de aporte terrestre, condição redox, além de 

tendências transgressivas/regressivas (Tyson, 1993; 1995). A classificação dos componentes 

orgânicos particulados pode ser encontrada no Capítulo IV.  

A análise microscópica foi realizada utilizando-se microscópio modelo Zeiss Imager A1, com 

fonte de fluorescência (lâmpadas de mercúrio HBO-100w), oculares de 10x e objetivas de 10, 20, 40, 

50, 63 e 100x. 

Os principais objetivos da microscopia, seja sob luz branca transmitida, ou sob luz 

azul/ultravioleta incidente (fluorescência), compreendem a caracterização da origem da matéria 

orgânica, identificação dos precursores botânicos, bem como a determinação das porcentagens 

relativas e estado de preservação dos diferentes constituintes que compõem a matéria orgânica total. 

A análise microscópica também fornece informações a respeito do grau de alteração térmica e do 

potencial de geração de hidrocarbonetos, além da determinação da natureza do ambiente 

deposicional. 
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Quadro 3.1 – Classificação geral dos principais componentes da matéria orgânica (baseado em Tyson, 1995; 
Mendonça Filho, 1999; Mendonça Filho et al., 2002; Menezes et al., 2008). 

“MOA” 
Material orgânico derivado 
de ataque microbiológico 

Material não estruturado e com formato variado; cor: amarela-laranja-vermelho; laranja-marrom; 
cinza, algumas vezes com inclusões de palinomorfos, fitoclasto, pirita.

 Pode exibir ou não colorações de fluorescênciaMATÉRIA
ORGÂNICA

AMORFA 
 

 Resina 
Derivado de vegetais terrestres superiores 

de  florestas tropicais e subtropicais 
Partícula não estruturada, hialina, usualmente arredondada, homogênea, fluorescente ou não-fluorescente

 

Equidimensional
 

Partícula de cor preta de forma quadrática. Sem bioestruturas internas.
 

 
Alongado

 

Partícula de cor preta de forma alongada. Comprimento três vezes maior do que a largura. 
Usualmente não apresenta estrutura interna, porém, os de forma alongada podem, ocasionalmente, apresentar 
perfurações.

 

Não-bioestruturado

 

Partícula de cor marrom não-bioestruturada. 

 

Bioestruturado

 

Partícula de cor marrom bioestruturada 
Estriado 
Listrado
Bandado
Perfurado

 

Cutícula

 

Partículas de cor amarelo-pálido a marrom claro, delgadas, com 
estrutura celular, em alguns casos com estômatos visíveis.

Ocasionalmente, podem ocorrer materiais cuticulares mais espessos, 
nesse caso a cutícula está associada às camadas mais internas do vegetal,

como por exemplo, córtex ou epiderme.

 

Membrana

 

 

 

Hifas de Fungo
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te
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Filamentos individuais do micélio da fase vegetativa dos fungos.

 
Esporo  

Palinomorfo terrestre 
produzidopor pteridófitas, 

briófitas e fungos
 

Palinomorfo de forma triangular ou circular, apresentando 
a marca trilete (”Y”) ou monolete (uma cicatriz. Ornamentação variada.

* Podem ocorrem como mássulas ( ), aglomerados e tétradesAzolla . 
Esporomorfo  

 
Grão de Pólen  

  

Palinomorfo com morfologia complexa a  simples, usualmente 
esférico a subesférico;ornamentação vairada, pode apresentar aberturas

* Podem ocorrem como  aglomerados e tétrades. 

Botryococcus  
Colônias globulares irregulares; tamanho 30 a 2000 m, 

algumas vezes com vários lóbulos; laranja-marrom.
Carbonífero-Recente

μ

 
Microplâncton 
de água doce 

 
 

 Pediastrum
 

 

Algas Chlorococcales
 

Algas verdes coloniais, radialmente simétricas; tamanho 30-200mm em 
diâmetrocom dois chifres no anel mais externo das células. Células internas 
podem ser de forma irregular com espaços entre elas ou compactadas. 
Jurássico (?)-Recente

Dinocistos

 

Restos de cistos produzidos 
durante a parte sexual do ciclo 
de vida da Classe Dinophycea

 

Principal característica é a paratabulação que divide a teca do cisto em placas 
retangulares ou poligonais separadas por suturas. Três morfologias principais: 
proximados, cavados e corados.Muitas vezes com uma abertura (arqueólipo)
 através da qual ocorre o encistamento.
Jurássico-Recente. Existem espécies atuais de água doce.

 

Prasinófitas

 
 

Microfóssies produzidos por 
pequenas algas quadriflageladas 

(Divisão Phylophyta)

 

Maioria, como Tasmanites, são esféricas; diâmetro 50 à 2000 m 
Pré-Cambriano-Recente. 

μ
Existem espécies atuais de água doce.

 

Microplâncton
marinho

 
 

 
 

Acritarcos

 

Algas sem status taxônomico, afinidade
incerta e de origem provavelmente 

polifilética e  a maioria está 
relacionada a cistos de algas 

fotossintéticas, microscópicas

 

São eucariontes e unicelulares de pequena dimensão (5 à 150µm) Constituídos de cavidade
central, circundada por uma parede de camada simples ou múltipla de esporopolinina. 
Possuem simetria, forma, estrutura e tipo de desenvolvimento da ornamentação bem 
variados. Surgem no Pré-Cambriano, com auge no Ordoviciano-Devoniano e quase 
extintos no Permo-Carbonífero. No Meso-Cenozóico exibem baixa diversidade. 
Algumas formas de água doce têm sido observadas do Permiano ao Recente 

Palinoforaminífero  Película interna quitinosa que reveste a 
a carapaça de foraminíferos

Revestimento orgânico interno de testas de microforaminíferos recuperados na preparação 
de amostras para análises de palinofácies e palinologia. Exibe coloração bege, marrom 
claro a marrom escuro. Os principais morfogrupos, baseados no arranjo das câmaras, 
são representados por câmaras simples, unisseriais, bisseriais, espiralados e compostos. 

F
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O
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A
S

T
O
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A
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IN

O
M
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F
O

Partículas de cor amarelo-pálido, comumente transparentes, 
sem estrutura celular.

Es
cl

er
eí

de
o

N
ão

-O
pa

co

Opaco

Corroído Partícula de cor preta com contornos difusos e irregulares.

Não-degradado
c

ou

 

ontornos nítidos, podem ser 
levemente irregulares, 

ou mesmo lascados

contornos difusos, 

exibe coloração de 
fluorescência, oriundo de retrabalhamento

microbiológico

contornos irregulares sob 
luz branca transmitida,  exibe de 

fluorescência. 
As características petrográficas 

indicam elevado grau de preservação
 química que só é possível graças a 

condições específicas.

ou

ou

Degradado

Pseudoamorfo

Amorfizado

Em decomposição 
”Altamente preservado”

contornos irregulares
 e difusos, lascados

não exibe coloração 
de fluorescência , altamente degradado

contornos difusos, 

coloração 

ou 

   

Escolecodonte  Elementos dispersos  do aparelho
 bucal de anelídeos poliquetas

 

Peça bucais, compostas por quitina. Ordoviciano inferior- Recente.

 Zoomorfo

 

Quitinizoário Constituem um grupo extinto de organismos marinhos 
dotados de testas orgânicas de quitina. Ordoviciano-Devoniano

Palinomorfo terrestre 
produzido por gimnospermas 

e angiospermas

Células que formam o tecido esclerenquimático, com parede secundária espessada e impregnadas de lignina e são encontradas em diferentes 
partes do vegetal (raiz, caule e folha) e têm a função de sustentação e resistência. 
Podem ocorrer total ou parcialmente carbonizados por processos de combustão e/ou oxidação.
Podem ser classificado como componentes opacos (pretos) ou não-opacos.

GRUPOS & SUBGRUPOS DESCRIÇÃO 

 
 

 
  Outros Ex:  Zooclastos (Graptólitos, Ovos de copépoda)Spongiophyton,  
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O procedimento de identificação dos componentes orgânicos particulados sob luz 

azul/ultravioleta incidente (fluorescência) foi importante para a detecção de palinomorfos que 

poderiam passar despercebidos sob luz branca devido à transparência de suas paredes orgânica 

(Estampa XI, fotos 6a); além de casos em que os palinomorfos apresentam-se degradados, tornando 

difícil a sua correta identificação (Estampa 17, fotos 5a, 7a e 10a), ou ainda, casos em que 

aglomerados de esporomorfos assemelham-se a fitoclastos não opacos degradados (Estampa 9, foto 

7a). A fluorescência é útil também para determinar o grau de preservação das partículas, pois é 

comum a presença da cutícula impregnada sobre os fitoclastos, sendo detectadas apenas com a 

fluorescência (Estampa 3, foto 1a). 

A análise dos componentes orgânicos sob luz azul/ultravioleta (UV) incidente (fluorescência) 

é possível devido à autofluorescência, que é a fluorescência que a matéria orgânica apresenta 

naturalmente quando excitada por uma luz azul ou ultravioleta (lâmpada de mercúrio). 

A autofluorescência é produzida por processos fotoquímicos, onde a alta energia UV (luz de 

curto comprimento de onda) excita os elétrons, fazendo com que se elevem para um orbital de maior 

energia. Quando esses elétrons retornam a sua posição original, energia sob a forma de fótons é 

liberada como energia mais baixa, luz visível de comprimento de onda mais longo. Sendo que este 

processo fotoquímico é produzido por componentes cromóforos ou fluoróforos específicos, e não pela 

matéria orgânica em geral. 

Os componentes orgânicos particulados foram identificados através de um sistema de 

classificação e dois sistemas de contagem. O primeiro contabilizou o total da matéria orgânica, e o 

segundo o total da fração de palinomorfos. As contagens foram realizadas através da varredura da 

lâmina organopalinológica em seções transversais e verticais. 

Para a contagem da matéria orgânica utilizou-se ocular de 10x (com retículo cruzado e 

graduado) e objetiva de 20x, onde foram registradas somente as partículas interceptadas pelo 

retículo. Para o segundo sistema de contagem associada foram registradas todas as partículas de 

palinomorfos que apareceram no campo visual. 

Essas partículas foram registradas em fichas de contagem, obedecendo à classificação 

proposta no quadro 3.1, utilizando a combinação de microscopia sob luz branca transmitida e luz 

azul/UV incidente (fluorescência). Todas as partículas foram contadas, exceto aquelas com 

dimensões inferiores a 50µm, contaminantes e fragmentos de palinomorfos não identificáveis ou com 

menos da metade da partícula preservada. 

A contagem consistiu no registro de aproximadamente 300 partículas dos grupos de 

componentes da matéria orgânica, sendo que, em algumas amostras a contagem não foi possível 

devido a pouca concentração dos componentes orgânicos nas lâminas. 

É importante evidenciar a variação produzida pela técnica de contagem de partículas 

orgânicas em estudos de palinofácies, pois pode influenciar na confiabilidade e representabilidade 

dos dados analisados. 

Nagy et al. (1984) afirmaram que a variação absoluta desta técnica permanece em torno de 

5%. Gorin & Steffen (1991) e Mendonça Filho (1999) tentaram estabelecer um número mínimo de 

pontos pela contagem entre 100 e 500 pontos e pela soma da porcentagem a cada 100 pontos 
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contados, determinando qual a segurança obtida em cada 100 pontos extras contados, concluindo 

que 300 pontos deveriam ser contados, pois acima deste valor 1% de precisão seria adicionado na 

continuação da contagem. 

Nas análises realizadas sob luz branca transmitida foram observados aspectos morfológicos 

e de grau de preservação dos componentes da matéria orgânica total, além da obtenção dos 

seguintes parâmetros palinofaciológicos: razão fitoclasto opaco versus fitoclasto não-opaco e Índice 

de Preservação de Fitoclastos (IPF). 

Segundo Tyson (1989) a razão fitoclasto opaco versus fitoclasto não-opaco aumenta em 

direção a ambientes distais (offshore). 

Com base em Tyson (1995) o IPF é calculado utilizando-se o grau de degradação de 

partículas lenhosas correlacionado a uma escala numérica (escore) relacionado a cada tipo de 

fitoclasto. Esta escala se baseia na resistência à degradação dos componentes do grupo dos 

fitoclastos e esta representada no quadro 3.2. 

O IPF é calculado de acordo com a seguinte expressão: 

IPF=   {[(% tipo fitoclasto/ total fitoclasto)/100] x escore}  
 
onde o valor percentual de cada tipo de fitoclasto, em relação ao total de fitoclastos incluídos no 

cálculo do IPF é dividido por 100, sendo este resultado multiplicado pelo seu respectivo escore e 

somado aos resultados obtidos para cada um dos sete tipos de fitoclastos, ou seja, uma vez 

determinados, os escores são multiplicados pela porcentagem dos diferentes componentes na 

assembléia total de fitoclastos e a soma destes valores fornecem o IPF. 

 
Quadro 3.2 – Valores do escore para cada tipo e grau de preservação dos componentes do grupo dos fitoclasto 
(Tyson, 1995). 

 
 

Um baixo valor de IPF representa uma predominância de fitoclastos não degradados e 

cutículas, em relação ao material refratário e ao material degradado. Um IPF de valor moderado 

sugere uma abundância equalizada dos tipos de fitoclastos. Um valor elevado de IPF ocorre quando 

os fitoclastos refratários (opacos) dominam completamente a assembléia, indicando pobres condições 

de preservação. Podemos observar então, que o valor do IPF eleva-se de ambientes proximais em 

direção a ambientes distais, conforme está sumarizado na figura 3.2. 
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 Figura 3.2 – Tendências de preservação dos fitoclastos com o aumento do processo de preservação seletiva 
(Tyson, 1995; Mendonça Filho, 1999). 

 

3.2.1.2 Palinologia 
 

Este termo foi criado por Hyde & Adams (1944) e compreende a ciência que abrange o 

estudo morfológico dos elementos reprodutivos dos vegetais superiores terrestres, ou seja, os grãos 

de pólen das angiospermas e gimnospermas, e os esporos das pteridófitas e briófitas, sendo que, o 

conceito polínico, diz respeito unicamente aos grãos de pólen, enquanto que o conceito palinológico, 

diz respeito a todos os elementos estudados na Palinologia, ou seja, os palinomorfos, termo este 

criado por Tschudy (1969). 

Os estudos palinológicos possuem inúmeras aplicações, no entanto, para a área das 

geociências as aplicações mais importantes são: seu valor estratigráfico para datação de sedimentos 

continentais, lacustres, fluviais e deltáicos, além de auxiliar na correlação de estratos marinhos e 

continentais; identificação de paleoambientes deposicionais, envolvendo mudanças climáticas e 

sucessões ecológicas (Cruz, 2004a). 

A técnica de palinologia, utilizada neste estudo, envolveu o exame qualitativo do conteúdo 

palinológico aplicado para caracterizar o paleoambiente deposicional, no que concerne às condições 

paleoclimáticas, paleoceanográficas e paleoecológicas vigentes durante a deposição dos estratos, 

com bases nas espécies de palinomorfos reconhecidas. 

 

3.2.1.3 Carbono Orgânico Total (COT) 

 

A quantidade de matéria orgânica contida nos sedimentos é comumente expressa como a 

porcentagem em peso relativo de carbono orgânico (Jarvie, 1991). O conteúdo de Carbono Orgânico 

Total (COT) fornece uma indicação do potencial de uma rocha para a geração de hidrocarbonetos. De 

acordo com Bordenave et al. (1993), amostras com valores de COT inferior a 1% são geralmente 

consideradas com baixo ou nenhum potencial de geração. 

Além do carbono, a matéria orgânica particulada apresenta quantidades significativas de 

outros elementos, tais como Hidrogênio (3-10%), Oxigênio (3-20%), Nitrogênio (0-4%) e Enxofre (0-

4%). A proporção desses elementos varia dependendo da origem, idade, estado de preservação e 

estágio de evolução térmica (maturação) da matéria orgânica. 

O analisador SC-144DR foi o instrumento utilizado para a análise do COT, este instrumento 

quantifica simultaneamente o Carbono e o Enxofre através de um detector de infravermelho. 
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O conteúdo da matéria orgânica sedimentar pode ser derivado da seguinte equação, se o 

conteúdo de carbono orgânico do querogênio for conhecido: 

M.O.%peso = COT x 100/% carbono contido no querogênio
 

 

Fatores como textura do sedimento, profundidade da coluna de água, produtividade orgânica 

primária, razão suprimento de matéria orgânica terrestre versus marinha, taxa de acumulação de 

sedimento e oxigenação do fundo da coluna de água, controlam o conteúdo de carbono orgânico total 

nos sedimentos. 

Sedimentos derivados de ambientes óxicos, com baixos valores de COT (<2-3%), tendem a 

ser dominados por fitoclastos, os quais controlam a abundância absoluta do conteúdo de carbono. De 

acordo com Tyson (1989; 1995), um parâmetro que correlaciona a quantidade de fitoclastos e o 

conteúdo de COT (Fi-COT) pode ser calculado para determinar a quantidade de carbono orgânico 

composta por fitoclastos. 

Segundo Tyson (1989), o parâmetro Fi-COT exprime a abundância aproximada de carbono 

orgânico terrestre através do produto entre a freqüência numérica de fitoclastos e o conteúdo de COT 

no sedimento. 

Os resultados do parâmetro Fi-COT podem ser usados para graduar diferentes seções ou 

fácies de acordo com sua proximalidade em relação a aportes terrestres, definido pela expressão: 

FICOT = {%COT x (% fitoclastos da matéria orgânica total/100)}
 

 

Esta expressão fornece a abundância relativa de fitoclastos na rocha e fornece uma melhor 

indicação da proximalidade de aportes fluviais, embora não esteja imune de ser afetado pela diluição 

do sedimento. 

O parâmetro FiCOT não é corrigido quanto ao tamanho ou densidade das partículas, e 

diferentes tipos de querogênio contém diferentes porcentagens de carbono. 

A quantidade absoluta de aporte de material lenhoso em um sistema está relacionada à 

proximalidade das fontes fluviais. Fácies mais proximais apresentam valores mais altos de Fi-COT 

(podendo exceder até 4,0), ao contrário de fácies mais distais que apresentam valores mais baixos 

(valores menores que 1,0). 

 
3.2.2 Métodos do Processamento 
 

3.2.2.1 Processamento Palinofaciológico 

 

A técnica de preparação utilizada para análise de palinofácies compreende o procedimento 

palinológico padrão, não oxidativo, descritos por Tyson (1995), Mendonça Filho (1999) e Menezes et 

al. (2008). Tal procedimento consiste na trituração manual do material em fragmentos de 

aproximadamente 5mm, posteriormente condicionados em saquinhos plásticos devidamente 

identificados. 
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Após a pesagem de aproximadamente 40g de cada amostra, esta foi colocada em béqueres 

de polipropileno de 750ml, devidamente identificados, para os estágios seguintes, de maceração. 

Para o isolamento da matéria orgânica utilizou-se um método baseado em Tyson (1995), 

Mendonça Filho (1999) e Oliveira et al. (2006). Tal método consiste na neutralização de resíduos 

ácidos e está sumarizado na figura 3.3. 

No primeiro estágio da técnica de maceração por acidificação, foi adicionado ácido clorídrico 

(HCl) à 32%, numa quantidade suficiente para cobrir totalmente a amostra, para a eliminação da 

fração mineral carbonática possivelmente presente. Após 18 horas descartou-se o resíduo líquido e 

lavou-se a amostra com água destilada, em um processo de decantação/peneiramento até a 

completa neutralização do pH. 

O segundo estágio da maceração por acidificação consistiu na adição de ácido fluorídrico 

(HF) à 40%, numa quantidade três vezes maior que o volume de amostra, para eliminação da fração 

siliciclástica, ficando em repouso por 24 horas. Em seguida descartou-se o resíduo líquido e lavou-se 

a amostra com água destilada, em um processo de decantação/peneiramento até a neutralização do 

pH. 

Após o procedimento para eliminação dos silicatos, adicionou-se aproximadamente 50ml de 

HCl à 32%, para a eliminação de possíveis cristais de fluorssilicato precipitados durante o tratamento 

com HF. Essa solução permaneceu em repouso por 3 horas, em seguida descartou-se o resíduo 

líquido e lavou-se a amostra com água destilada até a completa neutralização do pH. 

A etapa seguinte consistiu na flotação da matéria orgânica através da utilização de um líquido 

de densidade entre 1,9 e 2,0g/cm3 (Cloreto de Zinco), que apresenta densidade intermediária entre os 

materiais orgânicos e inorgânicos, com o objetivo de separar essas duas frações. Em tubo de ensaio 

de 50ml adicionou-se duas partes de cloreto de zinco (ZnCl2) para uma parte da amostra.  Em 

seguida o tubo de ensaio foi colocado em agitador por 15 minutos e na Centrífuga CENTRA GP8 

Thermo IEC por 30 minutos (velocidade de 1500RPM), para separar as duas frações. A fração 

sobrenadante (material orgânico) foi retirada do tubo e colocada em béqueres de 200ml, com 

descarte da fração precipitada. Para eliminar o ZnCl2 do material orgânico, acrescentou-se HCl (10%) 

e água destilada até a completa neutralização do pH. 

Os resíduos obtidos nesse processo foram acondicionados em recipientes de vidro (30ml), 

devidamente identificados, para posterior montagem das lâminas organopalinológicas. 

Para a preparação das lâminas utilizou-se lâminas de vidro (24x76mm), devidamente 

etiquetadas, sobre as quais foram coladas duas lamínulas (24x32mm), uma com o material orgânico 

peneirado e outra com o material orgânico não-peneirado. Para a preparação das lamínulas, coloca-

as sobre chapa aquecedora a uma temperatura em torno de 50ºC. Sobre a lamínula foram gotejadas 

três gotas de goma de acácia e uma gota do resíduo orgânico. Para homogeneizar o resíduo sobre a 

lamínula utilizam-se algumas gotas de água destilada. A lamínula permanece sobre a chapa 

aquecedora até a completa secagem. Para a montagem da lâmina adicionou-se três gotas de 

Entellan-Merck (resina) sobre a lâmina e logo em seguida colocou-se a lamínula, com cuidado para 

evitar a formação de bolhas na resina. 
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Sedimento

Maceração

Acidificação - HCl

Acidificação - HCl

Eliminação da fração mineral carbonática (18h)
Neutralização do pH
Peneiramento/lavagem com água destilada

Neutralização do pH
Peneiramento/lavagem com água destilada

Neutralização do pH
Peneiramento/lavagem com água destilada

Acidificação - HF

Eliminação da fração mineral silicática (24h)

Separação das frações orgânica e inorgânica

Centrifugação

Descarte do precipitadoMaterial orgânico sobrenadante

Peneiramento (malha de 1  0µm)

Lavagem com HCl

Concentração do resíduo orgânico

Lâmina organopalinológica

Confecção da lâmina organopalinológica

Eliminação do fluorssilicato (3h)

Eliminação do  ZnCl2

Descarte do material não reagente

Flotação (ZnCl2)

Agitador

 
Figura 3.3 – Esquema do processamento das amostras para preparação de lâminas organopalinológicas (Tyson, 
1995; Mendonça Filho, 1999; Oliveira et al., 2006). 
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3.2.2.2 Processamento Palinológico 
 

Para a análise palinológica as amostras foram preparadas segundo o método de Oliveira 

(2003) e Oliveira et al. (2004), para recuperação e concentração do microplâncton, em especial cistos 

de dinoflagelado, tendo em vista que este é o palinomorfo dominante na maioria das amostras 

preparadas para análise de palinofácies. A síntese deste processamento encontra-se na figura 3.4. 

O método de maceração para análise de palinologia adotado é semelhante ao método de 

preparação para análise de palinofácies, o que o diferencia dos métodos palinológicos padrões 

existentes na literatura é a não utilização de compostos oxidantes, tais como, hidróxido de potássio 

(KOH), ácido nítrico (HNO3), hipoclorito de sódio (NaClO), etc. utilizados para clarear os palinomorfos. 

Após a pesagem de aproximadamente 10g de cada amostra, previamente triturada, estas 

foram acondicionadas em béqueres de polipropileno de 550ml para acidificação. Primeiro com HCl 

(32%), numa quantidade suficiente para cobrir a amostra, por um tempo de repouso de 18 horas, para 

a eliminação dos compostos carbonáticos. Após a reação, o material foi transferido para peneira de 

malha com abertura de 10µm e lavado com água filtrada até a neutralização do pH e limpeza do 

material. 

Em seguida o material contido na peneira foi transferido para um béquer de polipropileno 

(550ml), para a acidificação com HF (40%), numa quantidade três vezes maior que o volume de cada 

amostra, por um tempo de repouso de 24 horas, para a eliminação dos compostos silicáticos. Após a 

reação, o material foi transferido para peneira e lavado com água filtrada até a neutralização do pH. 

Após o procedimento para eliminação dos silicatos, adicionou-se aproximadamente 50ml de 

HCl à 32%, ao resíduo para a remoção de possíveis cristais de fluorssilicatos precipitados durante o 

tratamento com HF. Essa solução permaneceu em repouso por 3 horas, em seguida foi transferida 

para peneira para lavagem com água filtrada e neutralização do pH. 

Com o material ainda dentro da peneira colocou-se um pouco de detergente, para 

dissociação e desagregação da matéria orgânica amorfa (MOA). O tempo de ação do detergente foi 

30 minutos. Após a reação, cada amostra foi lavada com água filtrada por peneiramento, até que todo 

o resíduo se mostrasse livre da espuma. Em amostras com grande quantidade de MOA foi necessária 

à utilização do ultra-som, modelo UNIQUE Ultra Clean, para dissociar a MOA ainda resistente. 

Após todas as etapas do processamento verificou-se a permanência de alguns minerais, em 

especial filossilicatos com fração muito fina. Para a remoção desses elementos, foi utilizado o método 

sugerido por Matsuoka & Fukuyo (2000), adotado e descrito por Oliveira et al. (2004), que consiste 

em um procedimento mecânico de separação por bateamento. Em um vidro de relógio de 15cm de 

diâmetro realiza-se a agitação da solução com movimentos circulares, com cuidado para evitar perda 

do material, o resíduo orgânico leve (palinomorfos) flutuam e acumulam-se no centro; já as frações 

minerais mais pesadas, afundam mais rapidamente e se concentram no fundo do vidro de relógio. 

Antes que todo o material orgânico decante, este é pipetado e colocado em uma peneira com malha 

de 10µm para em seguida ser acondicionado em recipientes de vidro (30ml) para posterior montagem 

das lâminas palinológicas. 
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O método de montagem da lâmina palinológica é igual ao método utilizado para lâmina 

organopalinológica. 

 

Sedimento
Maceração

Acidificação - HCl

Acidificação - HCl

Eliminação da fração mineral carbonática (18h)

Acidificação - HF

Eliminação da fração mineral silicática (24h)

Detergente

Bateamento

Eliminação de minerais que não reagiram

Ultra-som

Pipetagem e peneiramento do resíduo sobrenadante
Concentração do resíduo orgânico

Eliminação do fluorssilicato (3h)

Eliminação da MOA 30 minutos

Dissociação da MOA

Descarte material >1,68mm

Neutralização do pH
Peneiramento/ lavagem com água destilada

Neutralização do pH
Peneiramento/ lavagem com água destilada

Neutralização do pH
Peneiramento/lavagem com água destilada

Neutralização do pH
Peneiramento/lavagem com água destilada

Lâmina palinológica

Confecção da lâmina palinológica

 
Figura 3.4 – Esquema do processamento das amostras para preparação de lâminas palinológicas (Oliveira, 
2003 e Oliveira et al., 2004). 

 

3.2.2.3 Processamento Organogeoquímico: COT 

 

As amostras, previamente descarbonatadas, são levadas a um forno numa atmosfera de 

oxigênio (superseco) à temperatura de 1350ºC. A combinação temperatura e fluxo de oxigênio levam 

a amostra à combustão total. 
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Todos os elementos contidos na amostra sofrerão, durante este processo, uma oxi-redução. 

A leitura dos gases formados (carbono e enxofre oxidados formam, respectivamente CO2 e SO2) é 

feita pela célula de infravermelho respectiva. 

Com exceção das espécies dipolares como N2, H2 e O2, todas as outras moléculas absorvem 

na região de infravermelho. 

O sinal analógico é convertido em digital e obtêm-se as concentrações em porcentagem (ou 

ppm), por uma equação pré-existente no software, que os relaciona à massa da amostra analisada e 

a área do pico respectivo aos do padrão de referência que compõe a curva de calibração de cada 

método. A curva é feita com variação de massa (0.10g a 0.30g) do padrão em triplicata e, para se 

obter um resultado preciso durante a análise, a área da amostra deve estar dentro do limite da 

variação indicada na curva de calibração. 

Para a descarbonatação da amostra são pesados 0,26g, previamente pulverizada, num 

cadinho de porcelana filtrante (de massa conhecida). Após a pesagem, as amostras são acidificadas 

com HCl 1:1 a frio, e permanecem assim por 24 horas, para eliminação de todo carbonato. 

Em seguida inicia-se a lavagem com água destilada quente, para eliminação dos cloretos. A 

amostra deve permanecer por uma hora nesta etapa, e logo após continua-se a lavagem com água 

destilada em temperatura ambiente, até que o pH fique próximo de seis (6). Escoando o excesso de 

água. 

As amostras são secadas em estufa à 65ºC, por aproximadamente 3 horas. Após o 

resfriamento, os cadinhos são pesados novamente.  

Para combustão (queima), utiliza-se a massa inicial, ou seja, antes da acidificação, indicando 

no programa do equipamento o valor dessa massa inicial. 

O resíduo insolúvel (RI) corresponde à fração de amostra não eliminada pelo tratamento 

ácido, pressupondo-se a eliminação total dos carbonatos existentes, havendo apenas Carbono 

Orgânico no resíduo restante. O RI é calculado a partir da equação: 

%RI = 
              PA

PI x 100

 
 

onde PI corresponde ao peso do insolúvel (massa da amostra descarbonatada) e PA corresponde ao 

peso inicial da amostra (massa inicial). 

 

3.2.3 Tratamento e Representação dos Dados 
 

Após a contagem das partículas orgânicas foi realizado tratamento estatístico com os dados 

obtidos. Tais dados foram recalculados para valores percentuais relativos aos grupos e subgrupos da 

matéria orgânica total. Posteriormente, os dados foram representados na forma de tabelas e de uma 

série de gráficos binários, sendo: matéria orgânica total versus fitoclastos, matéria orgânica amorfa 

(MOA) e palinomorfos; além de uma série de gráficos binários representativo das variedades dentro 

de cada um dos subgrupos da matéria orgânica total (fitoclastos, MOA e palinomorfos). 
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Outra maneira utilizada para a representação dos dados foi na forma de diagramas ternários. 

Sendo que nesses diagramas, o total dos três componentes plotados devem normalizar em 100%, de 

acordo com Tyson (1993; 1995). 

Seguindo a convenção proposta por Tyson (1989; 1993; 1995), todos os diagramas ternários 

são orientados de forma que os componentes que são indicadores de maior proximalidade terrestre 

são posicionados no ápice dos diagramas. No vértice inferior esquerdo do diagrama, são colocados 

os componentes que apresentam uma associação positiva com ambientes distais ou redutores. Este 

procedimento permite uma visão geral da natureza dos resultados, sua variabilidade e a presença das 

principais tendências apresentadas pelos grupos de dados obtidos. 

 

3.2.3.1 Análise de Agrupamento 

 

Segundo Valentin (2000), a análise de agrupamento é uma técnica que procura agrupar 

amostras com as mesmas características bióticas e abióticas, associando espécies em comunidades, 

com larga aplicação em estudos de paleocomunidades. 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado com o auxílio do programa Statistica 6.0®, a 

partir do qual foi elaborada a matriz de correlação entre os componentes orgânicos das amostras 

para cada testemunho e a análise de agrupamento. Para agrupar as amostras e seus componentes 

orgânicos foram testados vários métodos de linkage (Single Linkage, Complete Linkage, Ward’s 

Method) versus distance (Euclidean, Manhattan, r-Pearson), o método que melhor representou os 

dados foi Complete Linkage versus r-Pearson. 

Este método possibilita o agrupamento observando similaridades entre as amostras (modo Q) 

e similaridades entre os componentes orgânicos (modo R), representados por dendrogramas, 

reunindo as amostras e seus componentes em conjuntos de similaridade. 

 



____________________________CAPÍTULO IV____________________________ 
 

CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES ORGÂNICOS 
 

Os componentes da matéria orgânica presente em sedimentos e rochas sedimentares 

refletem as condições redox do ambiente em que foram depositados, indicam o fator de 

proximalidade de fontes fluviais ativas, além das condições paleoecológicas reinantes no tempo da 

deposição. Por essa razão é de extrema importância adotar um sistema de classificação que forneça 

o máximo de informações sobre as variáveis envolvidas. Cabe ao sistema de classificação enfatizar 

os fatores mais relevantes para os objetivos do estudo. 

Para o presente estudo foi adaptado o sistema de classificação geral dos principais 

componentes da matéria orgânica com base em Tyson (1995), Mendonça Filho (1999), Mendonça 

Filho et al. (2002) e Menezes et al. (2008), tal como esta sumarizada no Quadro 3.1 (pág. 20), onde a 

matéria orgânica é dividida em três grupos principais e seus respectivos subgrupos: Fitoclastos, 

Matéria Orgânica Amorfa (MOA) e Palinomorfos. 

A subdivisão dos grupos de fitoclastos, MOA e palinomorfos tem a finalidade de identificar 

qualquer variação quantitativa relacionada aos principais controles de distribuição da matéria 

orgânica e empregar esses fatores na determinação de seu significado paleoambiental. 

Os palinomorfos identificados no presente estudo foram classificados em nível de família, 

gênero, e quando possível, espécie (quando o estado de preservação permitiu sua identificação). 

A respeito do material orgânico total, a classificação satisfaz os objetivos dos critérios 

descritos por Tyson (1993, 1995) para trabalhos detalhados de palinofácies, levando em 

consideração as seguintes variáveis: 

 

• A origem biológica das partículas; 

• Agrupamentos ecológicos significantes que podem ser refletidos pelos tipos de 

partículas; 

• Estado de preservação dos vários tipos de partículas; 

• Variações significativas no tamanho, morfologia ou densidade será refletida no 

comportamento hidrodinâmico das partículas; 

• Material orgânico com diferenças composicionais capazes de predizer seu caráter 

geoquímico. 

 

4.1 Classificação dos Componentes Orgânicos 
 

O termo “Palinomorfo” refere-se a todos os microfósseis de parede orgânica resistentes a 

reação com ácido clorídrico (HCl) e ácido fluorídrico (HF). O termo “Fitoclasto” foi introduzido por 

Bostick (1971) para descrever todas as partículas do querogênio na fração argila ou areia fina 

derivado de vegetais superiores e fungos, com autofluorescência dependendo do tecido do qual 

derivam, podendo ser translúcidos ou opacos, bioestruturados, estruturados ou pseudoamorfos. Já o 
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termo “Matéria Orgânica Amorfa” (MOA) faz alusão a todo material orgânico produto do 

retrabalhamento ou degradação bacteriana, não apresentando estruturas ou qualquer forma definida. 

Os fitoclastos foram divididos em não opacos e opacos. As partículas não opacas 

apresentam uma subdivisão mais detalhada de acordo com sua morfologia, presença ou ausência de 

elementos estruturais e diferenças no estado de preservação. Essa subdivisão permitiu identificar um 

número maior de variações nesse grupo. Isto é particularmente importante na identificação seletiva 

das tendências preservacionais e condições de energia nos ambientes deposicionais (Tyson, 1995; 

Mendonça Filho, 1999). 

Para a classificação da palinofácies, a princípio, os palinomorfos foram divididos em 

esporomorfos (grãos de pólen e esporos), plâncton dulciaqüícolas (algas de água doce a salobra) e 

plâncton marinho. Permitindo indicações da proximalidade de fontes fluviais e informações sobre 

tendências transgressiva/regressiva (Tyson, 1995; Mendonça Filho, 1999). 

A matéria orgânica amorfa constitui o restante do querogênio e é separada dos outros 

componentes com base em seu caráter não estruturado. A identificação deste tipo de material 

orgânico é importante para determinação do potencial de geração de hidrocarbonetos e para 

caracterização das fácies orgânicas (Tyson, 1995). 

 

4.1.1 Grupo dos Fitoclastos 
 

4.1.1.1 Fitoclastos Opacos 

 

Este subgrupo é composto por fragmentos lenhosos de coloração preta, opacos, que podem 

apresentar a forma equidimensional, alongada ou sem contorno definido (corroído) (Mendonaça Filho, 

1999). 

Usualmente, essas partículas não mostram qualquer bioestrutura interna, mas raros 

fitoclastos opacos, com formas alongadas, podem apresentar perfurações (Estampa 1, foto 1) (Tyson, 

1989; Tuweni & Tyson, 1994). 

É importante assegurar que a partícula seja opaca, mesmo em suas porções marginais, pois 

alguns fitoclastos não-opacos podem apresentar, ocasionalmente, uma aparência opaca devido à sua 

espessura (Estampa 2, foto 1) (Parry et al., 1981; Tyson, 1989; Whitaker et al., 1992). Outro cuidado 

deve ser tomado na diferenciação dessas partículas em relação à pirita ou outros sulfetos, que 

normalmente têm formas framboidais, mas podem ocorrer, ocasionalmente, sob formas cúbicas, 

retangular, acicular ou irregular. 

Inclui-se ainda neste subgrupo os esclereídeos, que compreendem pequenas células com 

parede secundária impregnada com até 35% de lignina, apresentando várias formas ramificadas, que 

compõem os tecidos esclerenquimáticos, cuja principal função é conferir sustentação e resistência ao 

vegetal. Esclereídeos ocorrem em diferentes partes do corpo da planta e estão distribuídos 

aleatoriamente em muitos tecidos. A inserção dessas partículas no subgrupo do fitoclasto opaco se 

deve ao fato de sua origem estar associada a incêndios naturais, promovendo sua carbonização pré-

deposicional (Estampa 1, fotos 9 a 20) (Mendonça Filho et al., 2007; Mendonça et al., 2007). 
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De acordo com suas formas, o subgrupo dos fitoclastos opacos pode ser subdividido em: 
 

o Equidimensionais – razão comprimento/largura da partícula menor que dois; 

o Alongados – razão comprimento/largura da partícula maior que dois; 
o Corroídos – partículas sem contornos definidos; 
o Esclereídeos – pequenas células com formas variáveis. 

 

4.1.1.2 Fitoclastos Não-opacos 

 

Este subgrupo é composto por fragmentos lenhosos de coloração amarelada, marrom claro a 

marrom escuro, quando observados sob luz branca transmitida, podendo ser subdividida em 

fitoclastos não-bioestruturados e bioestruturados (Tuweni & Tyson, 1994). 

 

a) Não-bioestruturados 

 

Os fitoclastos não-degradados não apresentam qualquer estrutura interna. Essas partículas 

têm tamanhos variados, sendo normalmente equidimensionais com contornos angulares (Estampa 2, 

fotos 1 a 6) (Mendonça Filho, 1999). 

Quando ocorre degradação, as partículas podem apresentar descolorações e aparência 

corroída (pseudoamorfos). Irregularidades superficiais, além de variações na espessura e 

diferenciação no nível de degradação, podem conferir uma aparência heterogênea às partículas 

(Estampa 2, foto 5) (Mendonça Filho, 1999). 

Este subgrupo dos fitoclastos não opacos pode ser subdividido em: 
 

o Não-degradados – contornos nítidos, levemente irregulares ou fraturados; 

o Corroídos – contornos irregulares; 

o Pseudoamorfos – usualmente equidimensionais, com aspecto de matéria orgânica 

amorfa e margens difusas. 

 

b) Bioestruturados 

 

Os fitoclastos que compõem este subgrupo apresentam-se estruturados. São representados 

por fragmentos de células traqueídicas do xilema secundário dos vegetais superiores. (Boulter & 

Riddick, 1986; Tyson, 1989; Boulter, 1994). 

São comumente translúcidos, com coloração em vários tons de marrom, quando observados 

sob luz branca transmitida, algumas partículas quando observadas sob luz azul/UV incidente 

(fluorescência) podem apresentar autofluorescência (característica que foi comumente observada nos 

fitoclastos estriados, ver Estampa 2, fotos 13 a 16). Apresenta formas equidimensionais a alongadas, 

com bioestrutura interna visível (Mendonça Filho, 1999). 

De acordo com suas formas e estruturas internas, o subgrupo dos fitoclastos não-opacos 

bioestruturados pode ser subdividido em: 
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o Perfurados – mostrando perfurações; 

o Bandados – apresentando engrossamento lateral paralelo igual e regular; 

o Estriados – exibindo lineações fibrosas finas e regulares; 

o Listrados – exibindo listras irregulares ou desiguais; 

 

Os tecidos traqueídicos de estruturas do tipo bandada/perfurada são de coloração marrom 

médio a escuro com contornos retos angulares. As partículas são constituídas de bandas 

longitudinais de coloração escura ou engrossamentos que podem, ocasionalmente, ser tubulares e 

exibir perfurações marginais (Estampa 2, fotos 7 a 10). Esses tipos de partículas são materiais 

lignificados altamente refratários, na maioria das vezes bem preservados. Quando ocorre degradação 

dessas partículas, tendem a se apresentar superficialmente corroída e desbotada (Tyson, 1995; 

Mendonça Filho, 1999). 

O material listrado/estriado observado em luz branca transmitida ocorre com colorações 

variando do marrom claro a médio e com contornos angulares retos (Estampa 2, fotos 11 a 16). 

Essas partículas apresentam listras longitudinais estreitas que, em alguns casos, mostra um pequeno 

relevo semelhante a uma “nervura”. Algumas vezes, dois conjuntos de listras podem ocorrer em 

ângulos retos um ao outro produzindo um efeito xadrez (Estampa 2, fotos 13 e 15). Quando 

degradadas, as partículas listradas/estriadas podem mostrar contornos “desfiados” e “desbotados”, 

devido à descoloração, além de perfurados e/ou fissurados levando à sua fragmentação (Tyson, 

1995; Mendonça Filho, 1999). 

Ainda dentro da categoria dos fitoclastos não-opacos bioestruturados temos os tipos: 
 

o Cutículas – com coloração amarelo pálido a marrom e estruturas celulares; 

o Membranas – com coloração amarelo pálido, sem bioestruturas; 

o Hifas de Fungo – filamentos que compõem o fungo, incolores a castanho. 

 

As cutículas são partículas de coloração amarelo pálido a marrom claro (luz branca) e 

amarelo intenso (fluorescência), mostrando estruturas celulares (Estampa 3). Tal material 

corresponde à camada mais externa da epiderme da folha de vegetais superiores. Ocasionalmente, 

este material se apresenta na forma circular não planar, de natureza esponjosa (Parry et al., 1981). 

Segundo Mendonça Filho (1999), após um processo de degradação, a superfície das 

cutículas podem tornar-se perfuradas, fissuradas e com aparência heterogênea. Em casos de 

completa decomposição química celular, a partícula torna-se tão degradada que pode se assemelhar 

a fragmentos de fitoclastos não opacos degradados de coloração marrom. De tal modo, que sua 

correta identificação só é possível com o auxílio da fluorescência. Contudo, cuidado deve ser tomado, 

pois a fluorescência também pode ser perdida ou tornar-se mais escura devido aos intensos 

processos de oxidação da partícula. 

As membranas são finas partículas de coloração amarelo pálido, quando observadas sob luz 

branca transmitida, e amarelo intenso sob luz azul/UV incidente (fluorescência), apresentando-se 

comumente com aspecto desbotado e transparente. Membranas correspondem a tecidos não-

celulares e têm comumente uma forma irregular com aparência degradada. Em alguns casos pode 
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ser confundida com delgados fitoclastos não opacos não bioestruturados degradados que sofreram 

desbotamento. A origem desse material pode ser cuticular ou no mínimo epidermal, no entanto, sua 

origem não é ainda muito precisa (Tyson, 1995; Mendonça Filho, 1999). 

As hifas de fungo são fragmentos de restos de fungos que estão normalmente na forma de 

hifas. Assemelha-se a tubos delgados estreitos, podendo ser transparentes ou incolores, ou ainda 

apresentar colorações em tons de marrom (Tyson, 1995). 

 

4.1.2 Material Orgânico Amorfo 
 

4.1.2.1 Matéria Orgânica Amorfa 

 

A matéria orgânica amorfa (MOA) é representada por uma matéria orgânica não estruturada 

com forma irregular. Esse material é tipicamente representado por uma matriz microgranular, que 

pode ser homogênea ou heterogênea, com coloração cinza-preta a laranja-marrom. Inclusões pretas 

(opacas), quando observado em microscopia de luz branca transmitida, comumente são piritas. A 

MOA pode se apresentar na forma de grumos ou ser finamente dispersa (Estampa 4, fotos 1 a 6) 

(Tyson, 1995; Mendonça Filho, 1999). 

A MOA é muito provavelmente derivada de bactérias, fitoplâncton e agregados orgânicos 

degradados (Tyson, 1993). Outros materiais amorfos podem ser produtos de material proveniente de 

vegetais terrestres superiores (Bustin, 1988), porém, este tipo de material, não é considerado matéria 

orgânica amorfa no seu sensu usual (Tyson, 1995). 

O estado de preservação da MOA é importante para a caracterização de condições 

deposicionais e na determinação do potencial para geração de hidrocarbonetos de uma rocha, 

podendo ser avaliada utilizando luz ultravioleta ou azul fluorescente (Mendonça Filho, 1999). 

 

4.1.2.2 Matéria Orgânica Amorfa Hialina/Resinas 

 

São produtos naturais de vegetais terrestres superiores, especialmente coníferas, se 

assemelham a fragmentos de âmbar colorido não estruturado com fratura conchoidal (Estampa 4, 

fotos 7 a 10)  (Parry et al., 1981), os quais podem ocorrer como secreções preenchendo células ou 

lacunas ou como exudações extracelulares sobre a superfície da planta (caule ou folha). Contudo, 

tais partículas podem possivelmente serem confundidas com fitoclastos não opacos gelificados 

(Tyson, 1995) se a fluorescência não for utilizada, pois, a resina mostra forte fluorescência amarela 

(Mendonça Filho, 1999). 

 

4.1.3 Grupo dos Palinomorfos 
 

Os palinomorfos são formados por moléculas orgânicas extremamente resistentes compostas 

por esporopolenina, quitina ou pseudoquitina, que resistem ao ataque com HCl e HF, utilizados 

durante a maceração. São classicamente divididos em palinomorfos continentais e marinhos. 
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Palinomorfos continentais incluem os esporomorfos, que são os grãos de pólen de 

Gymnospermae e Angiospermae, e esporos de plantas criptógamas (Pteridophyta e Bryophyta), além 

dos esporos de fungos. Compondo ainda o grupo dos palinomorfos continentais está o fitoplâncton de 

água doce, algas Chlorophyta, onde os gêneros Botryococcus e Pediastrum são os mais comuns. 

Nos palinomorfos marinhos incluem-se os fitoplânctons de parede orgânica marinho, tais 

como, algas Prasinophyta, Acritarca e Dinoflagelados. Além de alguns zoomorfos (palinoforaminíferos 

e escolecodontes). 

 

4.1.3.1 Palinomorfos Continentais 

 

a) Esporomorfos 

 

Este é um termo genérico utilizado para descrever os palinomorfos derivados das macrófitas 

terrestres, esporos e grãos de pólen. 

 

Esporos 

 

Este termo é originário do grego spora, que significa semente. Estes constituem as unidades 

reprodutivas sexuada e assexuada, unicelular e microscópica das plantas criptógamas, Bryophyta e 

Pteridophyta, tendo como função primordial a reprodução. 

São compostos pela esporoderma, que é altamente resistente aos ataques químicos com 

ácidos clorídrico e fluorídrico, devido à presença do componente esporolopenina (Traverse, 1988). 

Dentre os parâmetros morfológicos usados na sua classificação e diagnose estão: polaridade, 

dimensão, forma, simetria e ornamentação. Em relação às aberturas dos esporos, estas são sempre 

proximais, ou seja, voltada para o centro da tétrade de origem, podendo ser aletes (sem abertura), 

monolete (com uma abertura alongada) ou trilete (com uma abertura trífida) (Traverse, 1988). Quando 

observados sob luz azul/UV incidente apresentam fluorescência com colorações do amarelo ao 

laranja (Estampas 5 e 6). 

A distribuição estratigráfica dos esporos estende-se desde o Silúrio-Devoniano, indicando o 

desenvolvimento de uma primitiva flora terrestre (Cruz, 2004a). 

 

Grãos de Pólen 

 

Grãos de pólen são elementos fecundantes masculinos dos vegetais superiores das divisões 

Gymnospermae e Angiospermae. 

As principais características morfológicas utilizadas para a classificação dos grãos de pólen 

são: dimensão, forma, número e posição das aberturas (poros e colpos), ornamentação e estruturas 

da exina, além da presença ou ausência de um ou mais sacos (Estampas 7 a 9) (Punt et al., 2007). 
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Tal como os esporos a parede dos grãos de pólen exibem duas camadas principais, a mais 

externa, exina, é dividida em sexina e nexina; já a camada mais interna, intina, é composta por 

celulose e pectina, não fossilizável (Erdtman, 1969). 

Grãos de pólen surgiram no Carbonífero, com o desenvolvimento de floras arborescentes e 

de plantas com sementes, tornando-se amplamente diversificados desde então, principalmente, a 

partir do Cretáceo Inferior com o surgimento das Angiospermas (Cruz, 2004a). 

 

b) Fitoplâncton de Água Doce 

 

Dentre os organismos deste subgrupo, que habitam desde ambientes de água doce até 

ambientes salobros, as algas verdes coloniais dos gêneros Botryococcus e Pediastrum, pertencentes 

a ordem Chloroccocales (Divisão Chlorophyta), são as mais comuns (Mendonça Filho, 1999). 

 

Botryococcus 

 

O tipo comum de Botryococcus encontrado no registro fóssil é a espécie Botryococcus braunii 

apresentando as formas dos corpos globulares, mais ou menos esféricas com cerca de 30µm de 

diâmetro. Com o crescimento continuado desses corpos as colônias desenvolvem formas botriodais 

polimórficas com diâmetros variados (Batten & Grenfell, 1996). 

Colônias naturais de Botryococcus braunii consistem em uma massa geralmente esférica, 

globular, com aproximadamente 30µm de diâmetro e acerca de 30 células radialmente organizadas 

embutidas numa mucilagem (Burns, 1982). 

Botryococcus braunii são algas clorófitas coloniais, amplamente dispersas em regiões 

tropicais a temperadas. Reproduzem-se em ambientes de baixa energia com águas calmas e 

estagnadas, tal como lagos, pântanos e turfeiras, porém são tolerantes a grandes variações de 

salinidade (Tyson, 1995), se reproduzindo em ambientes salobros como manguezais e estuários. 

Esta alga apresenta uma coloração amarela brilhante quando observada sob luz branca 

transmitida e forma botrioidal, por vezes apresenta-se com coloração marrom escuro, semelhante à 

fitoclastos não-opacos degradados (Whitaker et al., 1992), nesses casos, sua identificação segura só 

é possível quando observadas sob luz ultravioleta incidente, exibindo forte fluorescência amarela 

esverdeada (Estampas 10 e 11). 

O Botryococcus braunii produz uma transpiração de mucilagem polissacarídea que pode 

cimentar em massas maiores. A depleção de nutrientes no ambiente resulta no aumento da produção 

e da espessura da mucilagem, de modo que, a firmeza e a viscosidade da mucilagem; a densidade 

da célula e a gravidade específica de toda colônia aumentam com a disponibilidade de nitrato (Tyson, 

1995). 

O registro estratigráfico do Botryococcus se estende desde o Carbonífero ao presente. Algas 

dos gêneros Pila e Reinschia (Carbonífero-Permiano) são comumente registradas como fósseis 

sinônimos de Botryococcus. Elaeophyton e Ineffigiata são sinônimos de Botryococcus atuais (Tyson, 

1995). 
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Pediastrum 

 

A alga do gênero Pediastrum é bastante comum no registro fóssil, se estendendo desde o 

Cretáceo Inferior até o Recente (Batten & Lister, 1988). 

As colônias de Pediastrum apresentam forma característica não-mucilaginosa, de unidades 

com formas discoidais, correspondendo a uma espessa camada de células com contorno circular 

denteado, chamadas “coenobia”, colônias de algas onde as células sempre ocorrem e se comportam 

como uma unidade única e integrada, com um arranjo e número específico que não se altera com a 

maturidade dos indivíduos (Batten, 1996). A coenobia de Pediastrum apresenta usualmente diâmetro 

na ordem de 200µm e consiste de 4 a 256 células poligonais individuais (Estampa 11, fotos 5 a 10). 

A classificação das espécies do gênero Pediastrum é realizada com base na morfologia dos 

espécimes observados. Dependendo do tipo e número de “processos” por célula e do arranjo entre 

essas células (Batten, op.cit.). 

Semelhantemente aos dinoflagelados, as algas do gênero Pediastrum apresentam um ciclo 

de vida meroplânctonico, com uma fase de desenvolvimento sexuada e outra assexuada. A figura 4.1 

sumariza o ciclo de vida desses organismos (Tyson, 1995). 

Quando encontradas em grandes quantidades, a razão entre as algas dos gêneros 

Botryococcus e Pediastrum, podem funcionar como indicadores de paleosalinidade. Pois, a alga do 

gênero Botryococcus tolera grandes variações de salinidade, ao contrário da alga do gênero 

Pediastrum. 

 

 
Figura 4.1 – Ciclo de vida meroplânctonico de algas do gênero Pediastrum, b-d: fase assexuada e f-k: fase 
sexuada (modificado de Batten, 1996). 
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4.1.3.2 Palinomorfos Marinhos 
 

a) Fitoplâncton Marinho 

 

Cistos de Dinoflagelados 

 

Os dinoflagelados (dinos=pião + flagellates=flagelados) são organismos unicelulares 

eucariontes da Classe Dinophyceae, dentro da Divisão Pyrrhophyta, caracterizados pela presença do 

pigmento carotenóide peridina, típico deste grupo (Arai & Lana, 2004).  

O registro fóssil de dinoflagelados está quase inteiramente confinado às formas que tem ciclo 

de vida meroplânctonico, ou seja, organismos que passam parte de sua vida como uma fase 

flagelada móvel e parte como cisto bentônico, em estado de dormência (Tyson, 1995). 

Apenas 10% de todas as espécies de dinoflagelados vivas formam cistos (Evitt, 1985) e 

talvez menos de 70% destas podem produzir cisto passiveis de serem fossilizados (Dale, 1976). 

Apenas cistos compostos por dinosporina, composto semelhante à esporopolenina, são passíveis de 

serem preservados (Loeblich, 1984). Porém, em ambientes de nearshore (nerítico interno) que são 

relativamente instáveis, 20% das espécies de dinoflagelados locais podem produzir cistos (Dale, 

1976). 

Ocorrem desde o Triássico e a partir do Jurássico Superior o grupo apresenta notável 

diversificação em ambientes marinhos, atingindo máximos no Cretáceo e Paleógeno. Mas, somente a 

partir do Mioceno, é que aparecem formas de água doce (Arai & Lana, 2004). 

O regime misto turbulento é o controle mais importante na abundância e composição do 

fitoplâncton, determinando tanto a distribuição de nutrientes e a eficiência com que a disponibilidade 

de luz pode ser utilizada, podendo se reproduzir de forma anômala em zonas de ressurgência, 

gerando o fenômeno conhecido como maré vermelha (Wall et al., 1977). 

A abundância e a diversidade dos dinocistos parecem ser maiores dentro de latitudes 

temperadas instáveis; e a diversidade de cistos modernos sempre é mais alta em sedimentos 

costeiros indiferentemente da latitude (Wall et al., 1977). 

Os dinoflagelados é um grupo de organismos bastante complexos, em termos de seus 

hábitos de vida, apresentam-se como células individuais ou coloniais, planctônicas ou bentônicas, 

móveis ou não móveis, e podem ser livres, simbióticos ou parasitários, autotróficos 

(fotossintetizantes) ou heterotróficos (Arai & Lana, 2004). 

De acordo com as condições ambientais, os dinoflagelados se reproduzem de dois modos 

distintos. Em condições normais a reprodução é assexuada, por divisão celular, a célula-mãe se 

divide gerando duas células-filhas e a população expande-se naturalmente; Em condições adversas, 

ou seja, águas frias, baixa disponibilidade de oxigênio, etc., a reprodução é sexuada, duas células se 

fundem formando o zigoto. Após esta fusão ocorre o encistamento do zigoto e a formação do cisto 

propriamente dito. Esse cisto, com caráter passivo, afunda na coluna de água e constitui a fração do 

bentos. Com a retomada das condições favoráveis, as espécies germinam ocorre o excistamento, e 

readquirem o hábito planctônico, voltando a se reproduzir assexuadamente (Antunes & Melo, 2001). 

A figura 4.2, sumariza o ciclo de vida desses organismos. 
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Figura 4.2 – Ciclo de vida meroplânctonoco de dinoflagelados produtores de cistos (Arai & Lana, 2004). 

 

Segundo Dale (1983), a produção de cistos por dinoflagelados meroplanctônicos geralmente 

acontecem no fim da primavera para o começo do verão, ou no fim do verão para o início do outono, 

quando ocorrem os períodos de maior estabilidade da coluna de água, que é quando a estratificação 

da água está se formando ou está se desfazendo. 

Ainda de acordo com o autor acima citado, os fatores ambientais mais importantes que 

influenciam na interrupção da reprodução vegetativa e início da sexuada (encistamento) são: a) 

diminuição da temperatura; b) alta densidade populacional; c) baixa disponibilidade de nutrientes; c) 

baixa disponibilidade de intensidade luminosa; e d) depleção de nutrientes. 

A classificação mais comumente reconhecida de morfotipos de cistos de dinoflagelados 

(dinocistos) foi introduzida por Downie & Sarjeant (1966) que distingue entre “proximado”, de parede 

orgânica simples e ausência de processos ou espinhos; “corado”, de parede orgânica simples com 

espinhos longos; e “cavado”, com duas ou mais paredes separadas. 

São morfologicamente muito variados, apresentando uma rede organizada em paraplacas, 

cujo número e arranjo é conhecido como paratabulação, refletindo a organização das placas das 

tecas celulósicas. Mas algumas características são essenciais para a identificação dos 

dinoflagelados, são elas: o cíngulo, cintura transversal; um sulco, depressão longitudinal da face 

ventral; o arqueópilo, uma abertura na parte dorsal da epiteca; e os elementos definidores da 

paratabulação. Outras características morfológicas são igualmente importantes para a classificação 
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dos dinocistos: tamanho geral do cisto, tipo e forma do arqueópilo, tipo de processos (projeções), 

tamanho relativo dos processos, relação de parede, ornamentação e arranjo de paraplacas (Arai & 

Lana, 2004). 

Dinoflagelados são organismos termófilos, onde a isoterma 15-16ºC é uma fronteira de 

distribuição geográfica. Distingue-se espécies cosmopolitas, temperadas, tropicais e intertropicais, 

onde suas distribuições são controladas pelas faixas de isotermas latitudinais. No entanto, em águas 

mornas da faixa tropical são mais abundantes e diversificados (Tyson, 1995). 

A Classificação adotada neste trabalho para identificação dos dinocistos foi a de Williams 

(1993), que separa os morfotipos em grupos com características morfológicas semelhantes. As 

estampas de 12 a 16, apresentam os principais espécimes identificados. 
 

Acritarcos 
 

Os acritarcos compreendem um grupo polifilético de palinomorfos, cujo termo significa 

“origem incerta”. A introdução deste termo é creditada a Evitt (1963) que o aplicou como uma 

categoria informal para caracterizar todos os palinomorfos não-esporomorfos e não-dinocistos que 

apresentam uma afinidade incerta, sendo universalmente aceito que a grande maioria, se não todos 

os acritarcas, são fitoplâncton marinho. 

Como estas algas não têm um status taxonômico formal e os organismos que produzem 

esses palinomorfos são extintos ou desconhecidos, os acritarcas têm sido classificados inteiramente 

com base em suas características morfológicas (Cruz, 2004b). 

Os acritarcos são organismos eucariontes, unicelulares da Divisão Pyrrhophyta, mostrando 

pequenas dimensões, 5 a 150µm, e de parede orgânica resistente aos ataques ácidos. Sendo 

constituídos por uma cavidade central circundada por uma parede de camada simples ou múltipla, de 

esporopolenina (Cruz, 2004b). 

Possuem simetria, forma, estrutura e tipo de ornamentação variada. A cavidade central 

apresenta-se fechada ou comunica-se com o exterior por meio de poros, rupturas irregulares e 

aberturas circulares (piloma). A forma do corpo pode ser esférico, elipsoidal, discoidal, alongado ou 

poligonal. Sua superfície pode ser lisa, granulada, pontilhada ou perfurada. Espinhos ou apêndices, 

cristas, abas ou outras ornamentações podem estar presentes, distribuídos de forma regular ou 

irregular (Estampa 17) (Cruz, 2004b). 

Os primeiros registros de acritarcos são encontrados desde o Pré-Cambriano, com seu auge 

(maior diversidade morfológica) do Ordoviciano ao Devoniano, tornando-se quase extintos durante o 

Permo-Carbonífero. Esta tendência parece estar fortemente ligada aos efeitos de maior variação 

global do nível do mar, presumivelmente via área plataformal, onde se estabelece uma maior 

diversidade de nichos ecológicos (Tyson, 1995). 

Entretanto, acritarcas ocorrem em estratos marinhos do Meso-Cenozóicos, exibindo baixa 

diversidade, como componente menor das associações de microplâncton marinho normal. Isso pode 

ser resultado da competição biológica entre os acritarcas e os dinoflagelados formadores de cistos. 

Com o desenvolvimento dos dinoflagelados a partir do Triássico juntamente com uma elevação global 

do nível do mar em contradição com ao seu mínimo no Paleozóico Superior (Tyson, 1995). 
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Prasinofitas 

 

Formas modernas deste grupo de algas têm sido classificadas como Classe Prasinophyceae 

(Divisão Chlorophyta) ou Divisão Prasinophyta. As formas modernas mais representativas: 

Pachysphaera, Halosphaera, Pterosperma e Pyramimonas, se desenvolveram a partir das formas 

ancestrais, que incluem os gêneros Crassosphaera, Cymatiosphaera, Leiosphaeridia, Maranhites, 

Pleurozonaria, Pterospermella, Pterosphaeridia, Tasmanites e Tytthodiscus. 

Ao contrário das formas císticas de dinoflagelados, as prasinofitas têm um ciclo de vida 

holoplanctônico e consequentemente mostram um padrão de distribuição mais pelágico. Com o 

objetivo de diferenciar os corpos orgânicos pelágicos fossilizantes produzidos por algas prasinofitas 

atuais das formas de cistos bentônicos, Boalch & Parker (1971) chamaram essas estruturas de 

ficomatas. 

Os ficomatas vivos são flutuantes devido à presença de glóbulos lipídicos. Eles flutuam na 

coluna d’água e são somente sedimentados quando o conteúdo da parede interna é liberado ou as 

reservas de lipídios são metabolizadas. Alguns gêneros de prasinofitas atuais ocorrem em ambientes 

salobros e de água doce. O gênero Pyramimonas ocorre em ambientes marinhos, estuarinos, 

salobros e de água doce, englobando uma variação de salinidade de 3 a 133%. As prasinofitas 

identificadas neste trabalho estão apresentadas na Estampa 17. 

 

b) Zoomorfos Marinhos 

 

Este termo genérico é aplicado para designar microorganismos ou partes de organismos de 

parede orgânica observados após a maceração de sedimentos e rochas sedimentares, tais 

zoomorfos encontram-se identificados na Estampa 18. 

 

Palinoforaminíferos 

 

Foraminíferos são protistas unicelulares praticamente onipresentes em ambientes marinhos e 

mixohalinos, seus registros geológicos ocorrem desde o Cambriano ao Recente (Leipnitz & Aguiar, 

2002). 

O termo palinoforaminífero foi introduzido por Pantic & Bajaktarevic (1988), para descrever 

revestimentos orgânicos internos de testas de microforaminíferos recuperados após a maceração de 

rochas sedimentares para estudos palinológicos. 

A relação entre os remanescentes orgânicos e os organismos que as produzem ainda não 

esta totalmente esclarecida. Há duvidas ainda se são uma parte interna de testas calcárias ou 

silicosas dos foraminíferos ou se são foraminíferos verdadeiros segregadores apenas de testa 

orgânica, composta por quitina (Pedrão, 2004). 

Grande parte das espécies de palinoforaminíferos apresenta hábito bentônico (Tyson, 1995). 

E seus registros mais antigos são de depósitos do Devoniano (Lana, 1997). 
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A principal importância dos palinoforamíniferos é seu significado paleoambiental, amplamente 

usado para reconstrução paleoambiental e paleogeografica, determinação de ciclos sedimentares, 

condições de estagnação do fundo da coluna de água, e na estimativa de temperaturas das águas 

marinhas ligadas a fenômenos de ressurgência, além de inferências de tendências de resfriamento 

climático devido a episódios glaciais (Lana, 1997). 

 

Escolecodontes 

 

O termo escolecodonte é utilizado para designar peças do aparelho bucal de vermes 

marinhos poliquetos, compostos por quitina (Pedrão, 2004). 

Escolecodontes aparecem em sedimentos desde o Ordoviciano Inferior e são encontrados 

até o recente (Pedrão, 2004), no entanto, sua maior diversidade encontra-se no intervalo Ordoviciano 

Superior-Devoniano. 

As maiores concentrações de escolecodontes são registradas em rochas paleozóicas fato 

este atribuível a composição química diferenciável entre os escolecodontes desta idade e os demais 

presentes na coluna geológica (Jansonius & Craig, 1971). 

Estudos sobre escolecodontes fósseis são concernentes principalmente à sua morfologia e 

taxonomia (Jansonius & Craig, 1971). 

A maioria dos escolecodontes modernos parecem ter equivalência hidrodinâmica com 

sedimentos na fração areia muito fina a argila, podendo ser recuperado de vários tipos de rochas, 

comuns a depósitos marinhos, em especial folhelhos e calcários de águas rasas (Pedrão, 2004). 

 

4.2 Distribuição dos Componentes Orgânicos 
 

A variável mais importante que controla os parâmetros de tendência na distribuição dos 

grupos e subgrupos de componentes da matéria orgânica é o fator proximalidade, ou seja, a 

tendência proximal-distal (Mendonça Filho, 1999). 

Ainda segundo Mendonça Filho (1999), o conceito de proximalidade aplicado à palinofácies 

envolve alguns fatores intercorrelacionados, tais como: proximidade do ponto de origem de 

sedimentos siliciclásticos flúvio-deltáicos contendo matéria orgânica terrestre (fitoclastos); magnitude 

do ponto de origem flúvio-deltáico (taxa de descarga); magnitude e natureza da produtividade 

orgânica primária terrestre na área fonte do sedimento; duração relativa do processo de transporte, se 

intermitente ou contínuo, entre a área fonte das partículas e seu sítio final de deposição; e gradiente 

paleoambiental entre a área fonte e o sítio final de deposição. 

As tendências de distribuição dos componentes orgânicos particulados são inicialmente 

baseadas nos cálculos da percentagem de freqüência relativa de partículas do querogênio total. 

Alguns grupos importantes para a palinofácies são recalculados para detectar variações nos 

diferentes grupos de fitoclastos e palinomorfos. Tyson (1993; 1995) descreve detalhadamente as 

tendências gerais de distribuição das partículas orgânicas considerando os diversos parâmetros. 
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As tendências gerais de distribuição dos diversos grupos da matéria orgânica particulada, 

relevantes para a caracterização paleoambiental, estão sumarizadas nos quadros 4.1 e 4.2, com base 

em Tyson (1993) e Mendonça Filho (1999). 

 
Quadro 4.1 – Parâmetros calculados para os grupos e subgrupos de componentes da matéria orgânica e as 
tendências gerais proximal-distal, com base em Tyson (1993) e Mendonça Filho (1999). 

TENDÊNCIAS  
PARÂMETROS PROXIMAL DISTAL 

% fitoclastos do total de matéria orgânica Alta Baixa 
% palinomorfos do total de matéria orgânica Baixa Alta 
% matéria orgânica amorfa do total de matéria orgânica Baixa Alta 
% total de fitoclastos não-opacos não-bioestruturados do total de fitoclastos não-opacos Alta Baixa 
% total de fitoclastos não-opacos bioestruturados do total de fitoclastos não-opacos Baixa Alta 
% total de fitoclastos opacos do total de fitoclastos Baixa Alta 
% cutículas do total de fitoclastos Alta Baixa 
% membrana do total de fitoclastos Alta Baixa 
% fitoclastos não-opacos não-bioestruturados não-degradados do total de fitoclastos não-
opacos não-bioestruturados 

Alta Baixa 

% fitoclastos não-opacos não-bioestruturados degradados do total de fitoclastos não-opacos 
não-bioestruturados 

Baixa Alta 

% total de fitoclastos não-opacos listrados do total de fitoclastos não-opacos bioestruturados Alta Baixa 
% total de tecidos traqueídicos não-opacos do total de fitoclastos não-opacos bioestruturados Baixa Alta 
% fitoclastos não-opacos listrados não-degradados do total de fitoclastos não-opacos listrados Alta Baixa 
% fitoclastos não-opacos listrados degradados do total de fitoclastos não-opacos listrados Baixa Alta 
% tecidos traqueídicos não-opacos não-degradados do total de tecidos traqueídicos não-
opacos 

Alta Baixa 

% tecidos traqueídicos opacos não-degradados do total de tecidos traqueídicos não-opacos Baixa Alta 
% fitoclastos opacos equidimensionais do total de fitoclastos opacos Alta Baixa 
% fitoclastos opacos alongados do total de fitoclastos opacos Baixa Alta 
Razão do total de fitoclastos não-opacos versus fitoclastos opacos Alta Baixa 
Razão de fitoclastos opacos equidimensionais versus alongados Alta Baixa 
Razão de fitoclastos versus palinomorfos Alta Baixa 
Razão de fitoclastos não-opacos não-bioestruturados não-degradados versus degradados Alta Baixa 
Razão de fitoclastos não-opacos bioestruturados não-degradados versus degradados Alta Baixa 
 
 
Quadro 4.2 – Parâmetros calculados de palinologia e tendências gerais proximal-distal, com base em Tyson 
(1995) e Mendonça Filho (1999). 

TENDÊNCIAS  
PARÂMETROS DA PALINOLOGIA PROXIMAL DISTAL 

% esporomorfos do total de palinomorfos Alta Baixa 
% palinomorfos indiferenciados do total de palinomorfos Baixa Alta 
% plâncton marinho do total de palinomorfos Baixa Alta 
% Botryococcus do total de palinomorfos Alta Baixa 
% total de esporos do total de palinomorfos Alta Baixa 
% total de grãos de pólen do total de esporomorfos Baixa Alta 
% grãos de pólen bissacados do total de grãos de pólen de gimnospermas  Baixa Alta 
% outros grãos de pólen do total de grãos de pólen Alta Baixa 
% esporos simples, com parede delgada, do total de esporos Alta Baixa 
% esporos complexos, parede espessa, do total de esporos Alta Baixa 
% acritarcas do total de microplâncton de parede orgânica marinho Baixa Alta 
% algas prasinófitas do total de microplâncton de parede orgânica marinho Baixa Alta 
Razão do total de esporos versus grãos de pólen bissacados  Alta Baixa 
Razão do total de esporos versus total de grãos de pólen Alta Baixa 
Razão de esporos simples (parede delgada) versus esporos complexos (parede espessa) Baixa Alta 
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Com base nos parâmetros determinados por Tyson (1993; 1995) e Mendonça Filho (1999) 

observa-se que para ambientes marinhos plataformais, os três principais grupos da matéria orgânica 

particulada (fitoclasto, matéria orgânica amorfa e palinomorfos) mostram variações de suas 

proporções relativas ao longo da plataforma (Fig. 4.3). 

 

Fitoclastos

PROXIMAL DISTAL

MOA

Palinomorfos

 
Figura 4.3 – Distribuição dos componentes da matéria orgânica ao longo de um perfil deposicional plataformal 
proximal-distal, com base em Tyson (1993, 1995) e Mendonça Filho (1999) (adaptado de Arai & Lana, 2004). 

 

4.2.1 Tendência de Distribuição dos Fitoclastos 
 

A dominância de fitoclastos na associação do querogênio total é devido à combinação da 

natureza proximal da fácies, às condições geralmente óxicas e à resistência relativamente elevada de 

tecidos lignificados; que pode estar relacionada a três fatores: elevado suprimento de fitoclastos, sua 

preservação e sedimentação seletiva dependendo da equivalência hidrodinâmica das partículas 

(Tyson, 1993). 

Um grande aporte de fitoclastos pode diluir todos os outros componentes orgânicos e refletir 

características proximais, onde a deposição ocorre próximo à área fonte. O transporte insuficiente 

também impede a seleção dos fitoclastos, refletindo uma associação de caráter proximal com grande 

variedade na dimensão das partículas (Tyson, 1993). 

Grande parte dessa matéria orgânica terrestre é depositada próxima a desembocaduras dos 

rios e permanece na plataforma interna. Quantidades significativas podem alcançar a plataforma 

externa quando a descarga dos rios é alta, ou quando a plataforma é estreita (Tyson, 1993). 
Segundo Habib (1982), os picos globais de redeposição de matéria orgânica terrestre no 

oceano coincidem com o rebaixamento do nível do mar, quando há exposição da plataforma, ou 

quando a plataforma é estreita e cortada por cânios havendo grande freqüência de correntes de 
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turbidez. No oceano a abundância de fitoclastos esta fortemente relacionada à ocorrência e 

freqüência de turbiditos (Tyson, 1984). 

 

a) Distribuição dos Fitoclastos Opacos 

 

Os fitoclastos opacos são frequentemente considerados resultantes da alteração pós-

deposicional, refletindo flutuações sazonais na coluna de água, permitindo a exposição e 

conseqüente oxidação sub-aérea das partículas, além da oxidação decorrente durante o processo de 

transporte (Tyson, 1993; 1995). Processos de combustão em incêndios da vegetação também são 

abordados como resultantes da predominância deste tipo de fitoclastos em alguns casos (Mendonça 

Filho, 1999). 

Fitoclastos opacos são mais resistentes à degradação se comparado à fração não opaca, 

permanecendo no ambiente deposicional após a degradação seletiva da maioria dos outros materiais 

orgânicos (Tyson, 1995). Percentagens elevadas de fitoclastos opacos são frequentemente 

associados a sedimentos de grãos grosseiros de ambientes oxidantes de alta energia como deltas e 

planícies costeiras (Denison & Fowler, 1980; Fisher, 1980; Hancock & Fisher, 1981; Parry et al., 1981; 

Boulter & Riddick, 1986; Bustin, 1988; Highton et al., 1991; William, 1992; Tyson, 1993). A 

percentagem relativa de partículas opacas frequentemente aumenta em ambientes mais distais, 

tornando-se menores com formas alongadas resultantes do processo de transporte prolongado com a 

conseqüente cominuição das partículas (Parry et al., 1981; Tyson, 1995). 

Whitaker et al. (1992) consideram os fitoclastos opacos, em especial os de forma alongada, 

as partículas mais flutuantes dentre todos os tipos de fitoclastos. Contudo, Tyson (1995) argumenta 

que o tamanho e a porosidade intrapartícula determinarão a densidade efetiva e o comportamento 

hidrodinâmico dessas partículas. 

Em suma, a razão entre fitoclastos opacos versus não opacos aumenta em direção a 

offshore; tal mudança do tecido lenhoso de não opaco para opaco oxidado influencia 

significativamente as propriedades geoquímicas, tal como o índice de hidrogênio, especialmente em 

fácies distais óxicas que não são enriquecidas em matéria orgânica amorfa (Mendonça Filho, 1999). 

 

b) Distribuição dos Fitoclastos Não-opacos 

 

Percentagens elevadas de fitoclastos não-opacos são usualmente encontradas próximas a 

fontes fluviais onde tais partículas diluem qualquer tipo de fitoclastos opacos, palinomorfos ou matéria 

orgânica amorfa presentes (Mendonça Filho, 1999). 

 Ainda segundo este autor, em direção a regiões mais distais observa-se uma diminuição 

geral no percentual de fitoclastos, resultando de sua diminuição absoluta distante da área fonte, onde 

este é diluído por palinomorfos ou matéria orgânica amorfa. Segundo Tyson (1989), quando há alta 

porcentagem de fitoclastos pode ser indicio de condições oxidantes onde somente o material mais 

refratário se preserva. 
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Fitoclastos não-opacos não-bioestruturados são usualmente dominantes em ambientes mais 

proximais onde podem apresentar coloração muito escura devido à oxidação (Tyson, 1995). 

Aumentando a distancia de transporte, esse material não-opaco não-bioestruturado previamente 

dominante, é removido do sistema através da deposição seletiva ou degradação seletiva; isso refletirá 

um aumento do percentual dos tecidos lenhosos mais refratários, tais como tecidos traqueídicos, com 

diminuição no tamanho das partículas fitoclásticas devido aos processos de fragmentação durante o 

transporte (Tyson, op.cit.). 

Todos estes fatores resultam numa variação das proporções dos diferentes subgrupos dos 

fitoclastos ao longo de uma seção transversal proximal-distal, tal como está apresentada na figura 

4.4. 

c) Distribuição de Cutículas 

 

O aumento no percentual de cutículas é comum em ambientes terrestres proximais, 

especialmente em camadas onde ocorre a deposição de vegetais in situ (Batten, 1973). No entanto, 

tais partículas não estão associadas apenas com sedimentos de grãos finos e baixa energia (Tyson, 

1995). Com o aumento da distância e duração dos processos de transporte, os fragmentos de 

cutícula tornam-se degradados, resultando numa alteração física e redução no tamanho. 

 

Fitoclastos Opacos

Fitoclastos Não-opacos

PROXIMAL DISTAL

Cutículas/Membranas

 
Figura 4.4 – Distribuição dos fitoclastos ao longo de um perfil deposicional plataformal proximal-distal, com base 
em Tyson (1993, 1995) e Mendonça Filho (1999) (adaptado de Arai & Lana, 2004). 

 

4.2.2 Tendência de Distribuição da Matéria Orgânica Amorfa 
 

A alta porcentagem de matéria orgânica amorfa (MOA) é característica de áreas de alta 

preservação devido às condições redutoras e de baixa energia, especialmente aquelas afastadas de 
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áreas de atividade flúvio-deltáicas que estão associadas com processos de diluição por esporomorfos 

e fitoclastos (Tyson, 1987; 1989; 1993; Bustin, 1988). Em fácies deltáicas proximais de baixa energia 

pode ser possível que algum material amorfo presente seja produto da degradação de vegetais 

superiores. A figura 4.3 apresenta uma tendência de distribuição para a MOA ao longo de um perfil 

plataformal. 

Tyson (1993) menciona que elevadas percentagens de MOA fluorescente reflete, 

principalmente, o aumento do nível de preservação dentro de condições redutoras e, em menor 

extensão, indica uma sedimentação afastada de fonte fluvial ativa contendo componentes terrestres. 

A maior parte da matéria orgânica marinha em sedimentos é representada pela matéria 

orgânica amorfa, no entanto, este componente orgânico é facilmente degradado quando exposto a 

condições aeróbicas. Contudo, devido à grande quantidade de agregados orgânicos marinhos, 

quando as condições são suficientemente redutoras, a MOA frequentemente engloba outros 

componentes da matéria orgânica (Tyson, 1987; 1989; 1993). 

A intensidade de fluorescência da MOA é controlada pelas condições redox dentro do qual 

ocorreu sua deposição; condições desóxicas-anóxicas preservam os componentes lábeis da MOA, 

que são ricos em hidrogênio. A fluorescência, como um todo, é parcialmente controlada pela fonte 

planctônica e os tipos de partículas inclusas. A fluorescência da matriz de partículas amorfas 

heterogêneas, a qual se degrada muito facilmente, é o indicador mais sensitivo de condições redox 

(Tyson, 1993). 

 

4.2.3 Tendência de Distribuição dos Palinomorfos 
 

Dentre os três principais grupos morfológicos da matéria orgânica particulada, os 

palinomorfos, no geral, são os menos abundantes (Mendonça Filho, 1999). Suas distribuições 

relativas são a princípio controladas pela extensão da diluição por fitoclastos e matéria orgânica 

amorfa, de modo que, ambientes em que os valores percentuais de fitoclastos e matéria orgânica 

amorfa são reduzidos, o conteúdo de palinomorfos torna-se um pouco mais elevado (Tyson, 1993). 

Efeitos diversos podem também levar a ocorrência de concentrações elevadas de 

palinomorfos em sedimentos ricos em material síltico de granulação média a fina, devido 

principalmente, à equivalência hidrodinâmica existente entre esse material sedimentar e os 

constituintes palinomorfos (Muller, 1959; Wall et al., 1977; Tyson, 1993). 

 

a) Distribuição dos Esporomorfos 

 

Com base em suas características morfológicas, que refletem variações de suas densidades 

e equivalência hidrodinâmica, os esporos podem ser separados em esporos simples, de parede 

orgânica delgada não-ornamentada; e esporos complexos, de parede orgânica espessa ornamentada 

(Tyson, 1993). 

Esporos complexos, devido a sua natureza e densidade maiores, são freqüentemente 

concentrados próximos às áreas fontes (Tyson, 1989; 1993), podendo ocorrer em quantidades 
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relativamente altas em sedimentos síltico-arenosos devido à sua equivalência hidrodinâmica. Em 

áreas mais distais, observa-se um aumento na razão de esporos simples versus esporos complexos, 

devido à maior facilidade de transporte de esporos com parede simples (Tyson, op.cit.). 

Considerando uma associação de esporos com grande diversidade de espécies, é sugestiva 

uma deposição bastante próxima à área fonte. Tal associação é comumente encontrada em fácies 

deltáicas pantanosas, associada com carvão, onde esporos complexos de pteridófitas tendem a 

dominar (Denison & Fowler, 1980; Federiksen, 1980; Ducazeaux et al., 1991). Contudo, devido à 

influência da vegetação local, ambientes muito proximais tendem a ter uma elevada dominância de 

um taxa específico (Tyson, 1993). 

Já os grãos de pólen são produzidos em grande quantidade e frequentemente representam a 

flora local interior distante do ambiente deltáico (Denison & Fowler, 1980; Tyson, 1993). Em especial, 

grãos de pólens de gimnospermas bissacados, que devido a suas propriedades aero- e 

hidrodinâmicas favoráveis, tendem a ser mais flutuantes. Embora comuns em sedimentos deltáicos, 

são freqüentes em sedimentos depositados em ambientes distais (Tyson, 1993). 

Associações de esporomorfos relativamente diversificada ocorrem em baias interdistributárias 

e ambientes tipo lagunar (Denison & Fowler, 1980; Bustin, 1988; Whitaker et al., 1992). 

Outro elemento típico de fácies proximais é a presença de tétrades de esporos e 

aglomerados de grãos de pólen e de esporomorfos em geral na associação do querogênio, 

condicionados a ambientes com baixa energia e sedimentação rápida (Tyson, 1993). 

 

b) Distribuição do Plâncton de Água Doce 

 

A porcentagem do microplâncton de água doce, em especial as algas dos gêneros 

Botryococcus e Pediastrum da Ordem Chlorococcales, em sedimentos marinhos pode ser usada 

como indicadora da proximalidade relativa de áreas fonte flúvio-deltáicas com redeposição a partir 

dessas áreas, tendo em vista que são partículas alóctones a esses ambientes (Tyson, 1995). 

Percentuais elevados de algas do gênero Botryococcus ocorrem tipicamente em ambientes 

lacustres de água doce com baixa energia, diminuindo à medida que se afasta da área fonte para 

fácies mais distais (Tyson, 1995), porém devido a sua resistência a grandes variações de salinidade, 

são registradas em fácies temporariamente hipersalinas (Hunt, 1987). 

Botryococcus e Pediastrum aumentam suas capacidades de flutuação, sendo transportados 

de áreas deltáicas para a plataforma, onde são componentes minoritários da associação do 

querogênio (Tyson, 1993). 

 

c) Distribuição do Plâncton Marinho 

 

A quantidade de microplâncton de parede orgânica marinho na fração dos palinomorfos, 

comporta-se de modo inverso ao conteúdo de esporomorfos. Percentuais elevados de microplâncton 

marinho tendem a ocorrer em áreas mais distais de fontes flúvio-deltáicas (Tyson, 1993). 
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Na plataforma continental, uma seção transversal da plataforma interna para a plataforma 

externa, mostra um declínio dos esporomorfos e aumento dos componentes microplâncton de parede 

orgânica marinho, em especial os cistos de dinoflagelados (Mendonça Filho, 1999). 

A abundância de dinocistos não está simplesmente relacionada com a produtividade orgânica 

primária, pois, em parte sua distribuição é controlada por fatores sedimentológicos, quantidade de 

nutrientes, e luminosidade, além de que os dinocistos constituem uma pequena proporção da 

população de dinoflagelados e dos componentes fitoplanctônicos totais (Wall et al., 1977). 

Uma vez produzido, o comportamento hidrodinâmico do cisto é semelhante ao das partículas 

sedimentares, sendo que, cistos de dinoflagelados possuem uma correspondência hidrodinâmica com 

grãos de silte, tornando-se seletivamente concentrados em sedimentos desta granulometria (Wall, 

1971; Dale, 1976; Rogers & Bremner, 1991).  

No geral, dentro da mesma região onde a fase móvel forma floração, os processos 

hidrodinâmicos e sedimentares geralmente conduzem os cistos correspondentes a serem 

depositados seletivamente em áreas de sedimento de granulometria fina. Sedimentos costeiros 

arenosos são tipicamente pobres em dinocistos. Segundo Dale (1976), dinocistos se concentram, 

preferivelmente, em sedimentos de águas mais profundas associado a um conteúdo mais alto de silte 

e argila. 

Harland (1983) introduziu a Razão Gonyaulacacean (diversidade das espécies de cistos 

gonyaulacóides/diversidade das espécies de cistos peridinióides) como um possível guia para as 

variações da paleosalinidade e proximidade da linha da costa. Em sedimentos recentes modernos 

esta razão aumenta de fácies nearshore para a pelágica. 

Interpretações paleoambientais com base em espécies ou associações de espécies, capazes 

de indicar condições paleoecológicas específicas têm sido amplamente aplicadas entre diversos 

autores (Lana, 1997; Ramírez, 2004). A figura 4.4, apresenta a distribuições ambientais para alguns 

dinocistos, com base em diversos autores. 

A razão Peridinióides/Gonyaulacóides, baseada no número de indivíduos é útil para 

interpretações ambientais.  Em zonas de ressurgência as formas peridinióides heterotróficas são mais 

favorecidas (Wall et al., 1977). 

Associações dominadas por formas peridinióides, que em geral apresentam baixas 

diversidades específicas são associadas a ambientes lagunares, estuarinos ou salobros, e as 

associações dominadas por formas gonyaulacóides representam fácies de ambiente marinho normal, 

ou seja, de salinidade normal (Arai & Lana, 2004). 

 

d) Distribuição dos Palinoforaminíferos 

 

A distribuição dos palinoforaminíferos é controlada pelo desenvolvimento dos foraminíferos 

(Tyson, 1995). Fatores como condições ambientais e nichos ecológicos específicos devem ser 

considerados, principalmente, em estudos de foraminíferos bentônicos. 

Palinoforaminíferos são maiores e mais densos que os outros palinomorfos e são geralmente 

menos abundantes em termos e números de indivíduos por volume de amostra. Considerando ainda 
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que, apenas uma parte da população de foraminíferos presentes na amostra irá produzir película 

orgânica interna (Tyson, 1995), verifica-se que este é um componente minoritário da associação dos 

componentes orgânicos. Sua presença em grandes quantidades, muito provavelmente, esta 

relacionada a condições ambientais especiais para o desenvolvimento desses indivíduos, que 

segundo Melia (1984) e Van Waveren (1989), são abundantes em áreas plataformais, longe da 

influência de terrígenos, decrescendo em direção com o aumento da batimetria, em direção a águas 

mais profundas. 

A presença de palinoforamíniferos na associação do querogênio indica condições marinhas 

normais (Muller, 1959; Hoffmeister, 1960; Tschudy, 1969; Martinez-Hernandez et al., 1980). Segundo 

Melia (1984), a abundância desta película orgânica interna diminui com o aumento da lâmina de água 

já que, em teoria, tais películas se originam mais frequentemente em foraminíferos bentônicos do que 

em foraminíferos planctônicos. 

A figura 4.5 apresenta uma distribuição geral para os principais grupos dos palinomorfos 

(esporomorfos, plâncton de água doce e plâncton marinho). 

 

Esporomorfos

PROXIMAL DISTAL

Plâncton Água Doce

Plâncton Marinho

 
Figura 4.5 – Distribuição dos palinomorfos ao longo de um perfil deposicional plataformal proximal-distal, com 
base em Bustin (1988), Denison & Fowler (1980), Hunt (1987), Mendonça Filho (1999), Tyson (1989, 1993, 
1995), Whitaker et al. (1992) (adaptado de Arai & Lana, 2004). 

 

 



_____________________________CAPÍTULO V____________________________ 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Descrição dos Testemunhos 
 

Foi realizada a descrição litológica dos quatro testemunhos de sondagem utilizados nessa 

pesquisa, seguidos da confecção dos perfis estratigráficos. 

Os quatro testemunhos apresentam uma superfície de discordância erosional, que separa 

materiais de composição litológica diferentes. Com exceção do testemunho BP-06, que apresenta 

argilito-síltico com coloração avermelhada, semelhante às unidades da Formação Algodoais, todos os 

outros testemunhos apresentam sobre essas superfícies de discordância, material sedimentar 

inconsolidado, provavelmente do Recente. 

Nos testemunhos BP-01, BP-04 e BP-05, acima da superfície de discordância ocorrem 

intercalações entre camadas de areias de granulometria fina a grosseira, contendo lentes ou lâminas 

de argila; camadas de argila contendo lentes ou lâminas de silte ou areia; e camadas de argila 

plástica orgânica com coloração cinza escura. No geral as camadas de areia têm coloração bege a 

esbranquiçada e as de argila, esverdeada a avermelhada, com exceção da argila plástica orgânica. 

Abaixo da superfície de discordância, as unidades litológicas são compostas por 

intercalações entre camadas de argilitos, com colorações variando entre esverdeada, avermelhada e 

cinza escura; camadas de margas, com coloração em vários tons de cinza claros; camadas de 

calcário dolomítico com granulação fina a sacaroidal, de coloração cinza esverdeada a cinza 

esbranquiçada; camadas de siltitos, com colorações entre bege a esverdeada e raras camadas de 

arenito com granulometria média e coloração esverdeada. 

Os tópicos seguintes trazem as descrições detalhadas de cada um dos testemunhos de 

sondagem e dos intervalos dos níveis amostrados. 

 

5.1.1 Testemunho BP-01 
 

O testemunho BP-01 foi coletado a oeste da Vila de Suape (Fig. 3.1, pág. 18), apresenta 58m 

de comprimento e seu perfil litológico esta apresentado na figura 5.1. Ao longo deste testemunho 

foram coletadas 17 amostras descritas a seguir: 

 

• Amostra BP-01/01 – intervalo 30,0-30,1m: Argilito verde amarelado mostrando laminação 

plano-paralela bem desenvolvida com pellets e intercalado por lâminas de siltito; 

• Amostra BP-01/02 – intervalo 31,0-31,08m: Argilito esverdeado, com laminação convoluta, 

e intercalado por lâminas de siltito; 

• Amostra BP-01/03 – intervalo 32,5-32,57m: Siltito esverdeado com laminação convoluta; 

• Amostra BP-01/04 – intervalo 35,0-35,11m: Siltito esverdeado com pellets, mostrando 

laminação plano-paralela pouco desenvolvida, e intercalado com lentes de argila; 
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• Amostra BP-01/05 – intervalo 38,0-38,1m: Argilito síltico cinza esverdeado com pellets, e 

laminação plano-paralela; 

• Amostra BP-01/06 – intervalo 40,0-40,12m: Argilito síltico compacto avermelhado; 

• Amostra BP-01/07 – intervalo 41,7-41,79m: Argilito síltico esverdeado com laminação 

plano-paralela pouco desenvolvida; 

• Amostra BP-01/08 – intervalo 44,5-44,57m: Calcarenito cinza esverdeado maciço 

compacto intercalado com níveis de marga; 

• Amostra BP-01/09 – intervalo 45,5-45,6m: Marga cinza com laminação plano-paralela 

pouco desenvolvida; 

• Amostra BP-01/10 – intervalo 47,5-47,59m: Dolomito maciço cinza azulado com carapaças 

de gastrópodes substituídas por dolomita espática; 

• Amostra BP-01/11 – intervalo 49,0-49,1m: Dolomito finamente sacaroidal avermelhado 

intercalado com níveis de marga; 

• Amostra BP-01/12 – intervalo 50,0-50,12m: Dolomito sacaroidal com coloração 

esverdeada; 

• Amostra BP-01/13 – intervalo 52,3-52,37m: Dolomito maciço esverdeado a avermelhado 

com cavidades; 

• Amostra BP-01/14 – intervalo 53,1-53,18m: Dolomito maciço esverdeado a avermelhado; 

• Amostra BP-01/15 – intervalo 54,5-54,6m: Dolomito maciço avermelhado com cavidades; 

• Amostra BP-01/16 – intervalo 56,0-56,08m: Argilito síltico esverdeado com pellets e 

laminação plano-paralela pouco desenvolvida; 

• Amostra BP-01/17 – intervalo 57,7-57,8m: Argilito síltico amarronzado com laminação 

plano-paralela. 

 

5.1.2 Testemunho BP-04 
 

O testemunho BP-04 foi coletado a oeste do Porto de Suape (Fig. 3.1, pág. 18), apresenta 

70m de comprimento e seu perfil litológico esta apresentado na figura 5.2. Ao longo deste testemunho 

foram coletadas 22 amostras descritas a seguir: 

 

• Amostra BP-04/01 – intervalo 39,0-39,1m: Argila plástica orgânica cinza escura, com 

laminação plano-paralela; 

• Amostra BP-04/02 – intervalo 40,0-40,08m: Argila plástica orgânica cinza, com laminação 

plano-paralela pouco desenvolvida e pellets; 

• Amostra BP-04/03 – intervalo 40,6-40,68m: Argila plástica orgânica cinza escura, com 

laminação plano-paralela; 

• Amostra BP-04/04 – intervalo 42,0-42,11m: Argila plástica maciça de coloração cinza a 

avermelhada; 

• Amostra BP-04/05 – intervalo 45,5-45,6m: Marga cinza esverdeada com débil laminação 

plano-paralela e carapaças de gastrópodes substituídas por dolomita espática;  



FERREIRA, 2009                     VARIAÇÃO ORGANOFACIOLÓGICA DA SEQUÊNCIA CENOMANIANA-TURONIANA DA BACIA DE PERNAMBUCO 
 

CAPÍTULO V – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

54

• Amostra BP-04/06 – intervalo 47,0-47,09m: Marga cinza azulada homogênea; 

• Amostra BP-04/07 – intervalo 48,5-48,6m: Marga cinza homogênea; 

• Amostra BP-04/08 – intervalo 50,6-50,7m: Dolomito maciço cinza esverdeado com raras 

intercalações de marga; 

• Amostra BP-04/09 – intervalo 52,5-52,57m: Dolomito maciço cinza esverdeado com 

cavidades; 

• Amostra BP-04/10 – intervalo 54,0-54,07m: Dolomito maciço cinza esverdeado; 

• Amostra BP-04/11 – intervalo 56,0-56,09m: Marga cinza escura com laminação plano-

paralela; 

• Amostra BP-04/12 – intervalo 57,0-57,1m: Marga cinza escura com pellets e laminação 

plano-paralela pouco desenvolvida; 

• Amostra BP-04/13 – intervalo 58,0-58,1m: Argilito cinza esverdeado, com laminação plano-

paralela intercalada com níveis de marga cinzenta contendo pellets; 

• Amostra BP-04/14 – intervalo 60,4-60,52m: Dolomito maciço cinza esverdeado; 

• Amostra BP-04/15 – intervalo 61,2-61,3m: Dolomito maciço cinza esverdeado; 

• Amostra BP-04/16 – intervalo 63,0-63,08m: Marga cinza escura com laminação plano-

paralela; 

• Amostra BP-04/17 – intervalo 64,0-64,1m: Marga cinza escura com laminação plano-

paralela pouco desenvolvida; 

• Amostra BP-04/18 – intervalo 66,0-66,1m: Marga cinza escura com laminação plano-

paralela; 

• Amostra BP-04/19 – intervalo 67,0-67,08m: Marga cinza escura com laminação plano-

paralela; 

• Amostra BP-04/20 – intervalo 68,3-68,42m: Dolomito maciço cinza esverdeado com 

cavidades; 

• Amostra BP-04/21 – intervalo 69,2-69,3m: Dolomito maciço cinza esverdeado com 

cavidades milimétricas; 

• Amostra BP-04/22 – intervalo 69,9-70,0m: Marga maciça homogênea com coloração 

cinzenta. 
 

5.1.3 Testemunho BP-05 
 

O testemunho BP-05 foi coletado no município de Nossa Senhora do Ó (Fig. 3.1, pág. 18), 

apresenta 44m de comprimento e seu perfil litológico esta apresentado na figura 5.3. Ao longo deste 

testemunho foram coletadas 09 amostras descritas a seguir: 

 

• Amostra BP-05/01 – intervalo 22,5-22,6m: Dolomito maciço cinza esverdeado com 

cavidades e níveis contendo pellets; 

• Amostra BP-05/02 – intervalo 23,0-23,12m: Dolomito maciço cinza esverdeado com 

cavidades milimétricas; 
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• Amostra BP-05/03 – intervalo 24,7-24,81m: Dolomito maciço cinza esverdeado; 

• Amostra BP-05/04 – intervalo 25,7-25,8m: Argilito plástico cinza escuro com laminação 

plano-paralela; 

• Amostra BP-05/05 – intervalo 26,3-26,42m: Siltito argiloso marrom com laminação plano-

paralela; 

• Amostra BP-05/06 – intervalo 27,5-27,58m: Siltito argiloso marrom com laminação plano-

paralela pouco desenvolvida; 

• Amostra BP-05/07 – intervalo 31,2-31,3m: Dolomito maciço cinza esverdeado com 

cavidades e carapaças de gastrópodes substituídas por dolomita espática; 

• Amostra BP-05/08 – intervalo 34,0-34,07m: Argilito maciço com coloração marrom; 

• Amostra BP-05/09 – intervalo 38,2-38,3m: Siltito maciço cinza esverdeado. 

 
5.1.4 Testemunho BP-06 
 

O testemunho BP-06 foi coletado a oeste do município de Porto de Galinhas (Fig. 3.1, pág. 

18), apresenta 58m de comprimento e seu perfil litológico esta apresentado na figura 5.4. Ao longo 

deste testemunho foram coletadas 11 amostras descritas a seguir: 

 

• Amostra BP-06/01 – intervalo 16,5-16,6m: Argilito cinza esverdeado com laminação plano-

paralela e pellets, intercalado com níveis de marga; 

• Amostra BP-06/02 – intervalo 18,0-18,1m: Argilito maciço cinza esverdeado; 

• Amostra BP-06/03 – intervalo 19,0-19,1m: Argilito cinza avermelhado com laminação 

plano-paralela; 

• Amostra BP-06/04 – intervalo 22,4-22,5m: Marga cinza esverdeada com laminação plano-

paralela pouco desenvolvida, apresentando níveis contendo pellets e carapaças de 

gastrópodes substituídas por dolomita espática; 

• Amostra BP-06/05 – intervalo 23,6-23,7m: Dolomito maciço cinza esverdeado contendo 

carapaças de gastrópodes substituídas por dolomita espática; 

• Amostra BP-06/06 – intervalo 30,4-30,51m: Dolomito maciço cinza esverdeado com 

intercalações de laminas milimétricas de marga; 

• Amostra BP-06/07 – intervalo 32,7-32,8m: Dolomito maciço cinza esverdeado; 

• Amostra BP-06/08 – intervalo 34,0-34,1m: Calcarenito maciço cinza esverdeado; 

• Amostra BP-06/09 – intervalo 36,4-36,5m: Argilito avermelhado com laminação plano-

paralela; 

• Amostra BP-06/10 – intervalo 52,0-52,11m: Argilito síltico esverdeado a avermelhado com 

laminação plano-paralela pouco desenvolvida; 

• Amostra BP-06/11 – intervalo 55,0-55,12m: Siltito friável com coloração esverdeada. 
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Figura 5.1 – Perfil litológico do testemunho BP-01 (descrição: autora). 
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Figura 5.2 - Perfil litológico do testemunho BP-04 (descrição: autora). 
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Figura 5.3 - Perfil litológico do testemunho BP-05 (descrição: autora). 
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Figura 5.4 - Perfil litológico do testemunho BP-06 (descrição: autora). 
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5.2 Contagem dos Componentes Orgânicos Particulados 
 

Foram confeccionadas 59 lâminas organopalinológicas, sendo que, não foi possível realizar a 

contagem em todas devido à baixa concentração dos componentes orgânicos particulados. Das 17 

lâminas confeccionadas com o material do testemunho BP-01, a contagem foi realizada em somente 

09 lâminas; das 22 lâminas do material do testemunho BP-04, a contagem foi realizada em somente 

16 lâminas; das 09 lâminas do material do testemunho BP-05 em todas foram realizadas a contagem; 

e das 11 lâminas do material do testemunho BP-06 a contagem foi realizada em somente 10 lâminas. 

Nas quatro seções sedimentares observou-se a predominância dos componentes orgânicos 

do grupo dos fitoclastos no total dos componentes do querogênio (59,5% no testemunho BP-01; 

66,7% no testemunho BP-04; 66,5% no testemunho BP-05 e 62,5% no testemunho BP-06). O grupo 

dos palinomorfos constitui o segundo grupo dominante (24,4% no testemunho BP-01; 26,7% no 

testemunho BP-04; 24,0% no testemunho BP-05 e 22,1% no testemunho BP-06), e 

subordinadamente os componentes do grupo da matéria orgânica amorfa (16,1% no testemunho BP-

01; 6,6% no testemunho BP-04; 9,5% no testemunho BP-05 e 15,4% no testemunho BP-06) (Figs 

5.5, 5.6, 5.7 e 5.8; e Quadros 1 a 4, ANEXOS A). 

 

N°Amostras: 09

Fitoclasto

MOA Palinomorfos
 

Figura 5.5 – Diagrama ternário apresentando os valores percentuais dos três grupos de componentes da matéria 
orgânica do testemunho BP-01. 
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N°Amostras: 16

Fitoclasto

MOA Palinomorfos
 

Figura 5.6 – Diagrama ternário apresentando os valores percentuais dos três grupos de componentes da matéria 
orgânica do testemunho BP-04. 
 
 
 
 

N°Amostras: 09

Fitoclasto

MOA Palinomorfos
 

Figura 5.7 – Diagrama ternário apresentando os valores percentuais dos três grupos de componentes da matéria 
orgânica do testemunho BP-05. 
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N°Amostras: 10

Fitoclasto

MOA Palinomorfos
 

Figura 5.8 – Diagrama ternário apresentando os valores percentuais dos três grupos de componentes da matéria 
orgânica do testemunho BP-06. 
 

5.2.1 Testemunho BP-01 
 

Ao longo do perfil do testemunho BP-01, observa-se a predominância dos componentes do 

grupo dos fitoclastos, sendo que o fitoclasto do tipo opaco é o predominante (18,1%), seguido do 

fitoclasto não-opaco bioestruturado do tipo estriado (14,8%), cutículas degradadas (10,4%), fitoclastos 

não-opacos não-bioestruturados (7,2%) e membranas (7,0%), os demais componentes do grupo dos 

fitoclastos compõem no máximo até 2,0% da matéria orgânica total do testemunho (Quadros 5 e 6, 

ANEXOS A). 

Dentre os componentes do grupo dos palinomorfos algas do gênero Botryococcus 

predominam com 11,3%, em relação à matéria orgânica total, equivalente a aproximadamente 50% 

do total de palinomorfos do testemunho; o segundo componente mais abundante são grãos de pólen 

(9,4%) e esporos (3,2%) (Quadros 7 e 8, ANEXOS A). Palinomorfos marinhos não foram observados 

ao longo de todo o testemunho. 

Os componentes do grupo da matéria orgânica amorfa (MOA) mostram valores percentuais 

baixos em relação à matéria orgânica total, sendo que, a matéria orgânica amorfa hialina (resina), 

mostra valores percentuais de 13,7%, equivalente a pouco mais de 85% do total da MOA. As MOAs 

heterogênea/homogênea fluorescentes compõem 2,3% da matéria orgânica total (Quadros 9 e 10, 

ANEXOS A). 

A figura 5.9 ilustra a distribuição dos valores percentuais dos grupos e subgrupos da matéria 

orgânica em relação ao total da matéria orgânica ao longo da seção sedimentar do testemunho BP-

01. 
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5.2.2 Testemunho BP-04 
 

Dentre os componentes orgânicos presentes no testemunho BP-04, observa-se a 

predominância dos componentes do grupo dos fitoclastos, sendo que o fitoclasto do tipo opaco é o 

predominante (19,2%), seguido do fitoclasto não-opaco não-bioestruturado (18,6%), fitoclastos não-

opacos bioestruturados do tipo estriado (10,8%) e cutículas degradadas (8,2%), além de membranas 

(5,6%). Os demais componentes (cutículas não-degradadas e fitoclastos bioestruturados) compõem 

4,3% da matéria orgânica total do testemunho (Quadros 11 e 12, ANEXOS A. 

Dentre os componentes do grupo dos palinomorfos predominam cistos de dinoflagelados com 

9,7%, em relação à matéria orgânica total do testemunho, o segundo componente mais abundante 

são grãos de pólen (6,7%), seguidos de algas do gênero Botryococcus (6,2%) e esporos (3,1%), em 

algumas amostras coletadas na base do testemunho observa-se a presença de palinoforaminíferos, 

não observados no restante do testemunho, este palinomorfo compõe apenas 0,8% do total da 

matéria orgânica presente (Quadros 13 e 14, ANEXOS A). 

Os componentes do grupo da MOA mostram valores percentuais baixos em relação à matéria 

orgânica total, sendo que, a matéria orgânica amorfa hialina (resina), mostra valores percentuais de 

4,2%, equivalente a pouco mais de 67% do total da MOA do testemunho. A MOA fluorescente 

compõem 2,4% da matéria orgânica total (Quadros 15 e 16, ANEXOS A). 

A figura 5.10 ilustra a distribuição dos valores percentuais dos grupos e subgrupos da matéria 

orgânica em relação ao total da matéria orgânica ao longo da seção sedimentar do testemunho BP-

04. 

 

5.2.3 Testemunho BP-05 
 

Ao longo do perfil do testemunho BP-05, observa-se a predominância dos componentes do 

grupo dos fitoclastos, sendo que o fitoclasto não-opaco não-bioestruturados é o que predomina 

(27,2%), seguido do fitoclasto do tipo opaco (11,0%), cutículas (10,4%), membranas (8,9%) e 

fitoclasto não-opaco bioestruturado do tipo estriado (5,6%). Os demais componentes do grupo dos 

fitoclastos compõem 2,3% da matéria orgânica total do testemunho (Quadros 17 e 18, ANEXOS A). 

Dentre os componentes do grupo dos palinomorfos predominam dinocistos com 9,6%, em 

relação à matéria orgânica total do testemunho, o segundo componente mais abundante são algas do 

gênero Botryococcus (6,0%), seguidos de palinoforaminíferos (4,6%), grãos de pólen (3,0%) e 

esporos (0,6%) (Quadros 19 e 20, ANEXOS A). 

Os componentes do grupo da MOA mostram valores percentuais baixos em relação à matéria 

orgânica total, sendo que, a resina, mostra valores percentuais de 7,6%, equivalente a 60% do total 

da MOA do testemunho. As MOAs heterogênea/homogênea fluorescentes compõem 1,9% da matéria 

orgânica total (Quadros 21 e 22, ANEXOS A). 

A figura 5.11 ilustra a distribuição dos valores percentuais dos grupos e subgrupos da matéria 

orgânica em relação ao total da matéria orgânica ao longo da seção sedimentar do testemunho BP-

05. 
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LEGENDA

Argila

Areia inconsolidada

Argilito laminado com pellets

Siltito com laminação intermitente 

Arenito maciço

Argilito síltico laminado

Calcarenito maciço

Marga com laminação intermitente

Dolomito sacaroidal com cavidades

 
Figura 5.9 – Distribuição dos valores percentuais dos grupos e subgrupos de componentes da matéria orgânica em relação ao total de matéria orgânica do testemunho BP-01. 
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LEGENDA

Areia inconsolidada

Argila orgânica

Marga com laminação intermitente

Dolomito sacaroidal com cavidades

Argilito laminado

 
 
Figura 5.10 – Distribuição dos valores percentuais dos grupos e subgrupos de componentes da matéria orgânica em relação ao total de matéria orgânica do testemunho BP-04. 
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Figura 5.11 – Distribuição dos valores percentuais dos grupos e subgrupos de componentes da matéria orgânica em relação ao total de matéria orgânica do testemunho BP-05. 
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Figura 5.12 – Distribuição dos valores percentuais dos grupos e subgrupos de componentes da matéria orgânica em relação ao total de matéria orgânica do testemunho BP-06. 
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5.2.4 Testemunho BP-06 
 

Dentre os componentes orgânicos presentes no testemunho BP-06, observa-se a 

predominância do grupo dos fitoclastos, sendo que o fitoclasto do tipo opaco é o que predomina 

(18,7%), seguido das cutículas (14,5%), membranas (12,9%), fitoclasto não-opaco não-bioestruturado 

(12,6%) e fitoclastos não-opacos bioestruturados (3,9%), predominando o tipo estriado (Quadros 23 e 

24, ANEXOS A). 

Dentre os componentes do grupo dos palinomorfos algas do gênero Botryococcus 

predominam com 11,8%, em relação à matéria orgânica total do testemunho, equivalente a 

aproximadamente 56,5% do total de palinomorfos do testemunho; o segundo componente mais 

abundante são grãos de pólen (7,6%) e esporos (2,4%) (Quadros 25 e 26, ANEXOS A). Palinomorfos 

marinhos não foram observados ao longo de todo o testemunho. 

Os componentes do grupo da MOA mostram valores percentuais baixos em relação à matéria 

orgânica total, sendo que, a matéria orgânica amorfa hialina (resina), mostra valores percentuais de 

8,5%, equivalente a pouco mais de 60% do total da MOA do testemunho. A MOA homogênea 

fluorescente compõem 5,2% da matéria orgânica total e a MOA heterogênea fluorescente apresenta 

1,6% (Quadros 27 e 28, ANEXOS A). 

A figura 5.12 ilustra a distribuição dos valores percentuais dos grupos e subgrupos da matéria 

orgânica em relação ao total da matéria orgânica do testemunho BP-01. 

 

5.3 Análises Palinológicas 
 

Esta ferramenta foi aplicada visando à análise palinológica qualitativa, para auxiliar na 

interpretação dos paleoambientes deposicionais. 

A preparação palinológica de algumas amostras, em específico dos testemunhos BP-04 e 

BP-05, se mostrou necessária devido à observação de alguns palinomorfos mal preservados, em 

especial dinocistos. Assim, optou-se pelo processamento palinológico descrito por Oliveira (2003) e 

Oliveira et. al. (2004), pois o objetivo principal era a recuperação de  cistos de dinoflagelados e a 

confirmação se a má preservação dos cistos se deu no ambiente deposicional ou se fora algum 

problema durante a preparação do material. 

Foram preparadas 12 lâminas palinológicas a partir das amostras do testemunho BP-04 e 06 

lâminas das amostras do testemunho BP-05. 

As principais espécies de palinomorfos encontrados tanto nas lâminas palinológicas quanto 

nas lâminas organopalinológicas das quatro seções sedimentares analisadas foram identificadas e 

encontram-se descritas a seguir. 

 

5.4 Identificação dos Componentes Orgânicos Particulados 
 

Os componentes orgânicos do grupo dos fitoclastos estão ilustrados nas estampas I, II e III – 

fitoclastos opaco, não-opaco não-bioestruturado, não-opaco bioestruturado, cutículas e esclereídeos 
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– e do grupo da MOA (Estampa IV), foram identificados com base em Tyson (1995), Mendonça Filho 

(1999) e Mendonça et al. (2007). 

Os esporos estão ilustrados nas estampas V e VI e foram identificados Gleichenia, 

Verrucatosporites, Laevigatosporites, Cicatricosisporites, Inundatisporites, Leiotriletes, Deltoidospora, 

Verrucosisporites e Faveotriletes (com base em Stover & Partridge, 1973; Lima & Coelho, 1987; 

Yamamoto, 1995; Freitas, 2005). 

Foram identificados os grãos de pólen Jandufouria, Persicarioipollis, Malvacearumpollis, 

Compositoipollenites, Polyadopollenites. Monosaccate, Ephedripites, Equisetosporites, 

Steevesipollenites, Podocarpidites, Tricolporites e Tricolpites microstriatus (segundo Stover & 

Partridge, 1973; Lima, 1982; Lima & Coelho, 1987; Yamamoto, 1995; Lana, 1997; Arai & Machado 

Coelho, 2001) (Estampas VII a IX). 

Dentre as algas de água doce (Estampas X e XI) foram identificadas as espécies 

Botryococcus braunii e Pediastrum boryanum (com base em Fernández, 1993; Tyson, 1995; Batten, 

1996; Batten & Grenfell, 1996; Yi, 1997; González, 2005; Limaye et al., 2007). 

Os cistos de dinoflagelados (Estampas XII a XVI) foram agrupados com base na classificação 

de Williams (1993). O grupo Glaphyrocysta está representado por espécies do gênero Cerbia (C. 

tabulata), Circulodinium sp. e Kallosphaeridium sp. O grupo Impagidinium está representado pelo 

gênero Cribroperidinium sp. (C. edwardsii e C. cooksoniae). O grupo Cordosphaeridium está 

representado pelo gênero Coronifera sp. (C. oceânica), Florentinia sp. e Operculodinium israelianum. 

O grupo Hystrichosphaeridium está representado por Diphyes spp., Spiniferites spp. e 

Oligosphaeridium pulcherrimum. O grupo dos Peridinióides foi classificado de acordo com Helenes 

(2001), sendo identificadas espécies do gênero Subtilisphaera spp. (S. scabrata e S. cheit). Essas 

espécies foram identificadas por comparação segundo Williams (1993), Lana (1997), Torricelli (2000), 

Helenes (2001), Pedrão (2004), Arai & Lana (2004) e Arai (2007). 

Dentre os acritarcas foram identificados Veryhachium sp., Polygonium gracile e Micrhistridium 

sp. (segundo Lima, 1982; Playford, 2001; Filipiak, 2005). E prasinófitas dos gêneros Pterospermella 

sp. e Leiosphaeridia sp. (com base em Pedrão, 2004; Blanco & Gaucher, 2005) (Estampa XVII). 

Os zoomorfos estão ilustrados na estampa XVIII e estão representados por 

palinoforaminíferos e Escolecodontes, identificados com base em Jansonius & Graig (1971), Tyson 

(1995), Lana (1997) e Pedrão (2004). 

 

5.5 Parâmetros Palinofaciológicos 
 

5.5.1 Razão Fitoclasto Opaco/Não-Opaco (OP/NOP) 
 

Os valores da razão fitoclasto opaco/não-opaco calculados para as amostras analisadas 

variam entre 0,51-1,35 no testemunho BP-01, com média de 0,84 e desvio padrão de 0,32 (Quadro 

29, ANEXOS A), entre 0,01-3,90 no testemunho BP-04, com média de 1,06 e desvio padrão de 1,11 

(Quadro 30, ANEXOS A), entre 0,01-1,16 no testemunho BP-05, com média de 0,45 e desvio padrão 



FERREIRA, 2009                     VARIAÇÃO ORGANOFACIOLÓGICA DA SEQUÊNCIA CENOMANIANA-TURONIANA DA BACIA DE PERNAMBUCO 
 

CAPÍTULO V – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

70

0de 0,42 (Quadro 31, ANEXOS A) e 0,65-2,33 no testemunho BP-06, com média de 1,23 e desvio 

padrão de 0,49 (Quadro 32, ANEXOS A). 

Nos testemunhos BP-01 e BP-05, predominam valores baixos da razão OP/NOP (<1,0), ou 

seja, há o predomínio de fitoclastos não-opacos indicando uma deposição dos sedimentos mais 

proximal da área fonte. No testemunho BP-04 observou-se um equilíbrio entre essa razão, de modo 

que algumas amostras apresentaram maior predomínio de fitoclastos opacos e outras de fitoclastos 

não-opacos, indicando maior variação da relação proximal-distal da área fonte ao longo da seção 

sedimentar. No testemunho BP-06 observou-se o predomínio de valores mais altos (>1,0) na razão 

OP/NOP, sugerindo uma deposição dos sedimentos mais distantes da área fonte, uma vez que os 

fitoclastos opacos são formados por processos degradativos dos fitoclastos não-opacos. 

Segundo Tyson (1993) fitoclastos opacos se formam, principalmente, pela oxidação de 

partículas (durante um processo de transporte prolongado ou pela alteração pós-deposicional) ou 

como lenho queimado por combustão (carbonização). 

Essas partículas são comumente reportadas como sendo dominantes em fácies de baixo 

conteúdo orgânico e alta energia, com sedimentos de granulação grossa, tais como areias de canais 

distributários e barreiras (Fisher, 1980; Denison & Fowler, 1980; Parry et al., 1981; Batten, 1982; 

Boulter & Riddick, 1986; Bustin, 1988). 

Esta relação tem levado ao desenvolvimento da idéia de que os componentes opacos 

apresentam uma equivalência hidrodinâmica com material de granulação areia (Fisher, 1980; Denison 

& Fowler, 1980; Parry et al., 1981). No entanto, os processos de oxidação pós-deposicional são 

favorecidos em sedimentos que apresentam uma granulação mais grosseira, propiciando, de certa 

forma, a concentração de fitoclasto opaco (Tyson, 1993). 

Whitaker et al. (1992) consideram os fitoclastos de forma laminar como sendo materiais mais 

flutuantes na assembléia do querogênio, mas notam sua resistência à degradação e a possibilidade 

de sua concentração em ambientes de alta energia.  

Tyson (1989) demonstrou que ocorre um aumento no percentual de fitoclastos opacos, 

finamente granulados, em relação ao material não-opaco com o distanciamento offshore. 

Tyson (1995) sugere que a transição de componentes lenhosos não-opacos para fitoclastos 

opacos é um efeito que acontece antes das partículas entrarem no sistema marinho (durante 

processos de transporte) e que a subsequente razão entre os fitoclastos opacos e não-opacos reflete 

o estágio de preservação relativa, ou seja, conteúdo elevado de fitoclastos opacos em relação aos 

fitoclastos não-opacos e uma variação no tamanho das partículas, pois fitoclastos opacos geralmente 

apresentam dimensões maiores. 

 

5.5.2 Índice de Preservação de Fitoclastos - IPF 
 

Os valores de IPF calculados para os quatro testemunhos estudados estão apresentados nos 

quadros 29 a 32 (ANEXOS A). Em todos os testemunhos observou-se valores médios a altos de IPF 

variando entre 4,3 e 5,5 no testemunho BP-01 com valor médio de 4,9 e desvio padrão de 0,4; entre 

2,6 e 8,3 no testemunho BP-04 com valor médio de 5,5 e desvio padrão de 1,8; entre 3,9 e 6,2 no 
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testemunho BP-05 com valor médio de 5,1 e desvio padrão de 0,9 e entre 4,4 e 6,4 no testemunho 

BP-06 com valor médio de 5,5 e desvio padrão de 0,7.  

Com exceção do testemunho BP-04, que apresenta valores de IPF bastante diversificados 

que diminuem em direção ao topo do testemunho, os demais testemunhos apresentam valores 

médios de IPF sem muita variação ao longo de todo o perfil. 

Valores moderados de IPF sugerem uma abundância equilibrada dos tipos de fitoclastos, 

onde os tipos não-opacos bioestruturados e não-bioestruturados degradados e as cutículas são 

predominantes. Valores mais baixos de IPF são devidos à maior abundância de fitoclastos não-

opacos não-bioestruturados não-degradados ou em decomposição (quimicamente preservados) e 

cutículas dentre os demais tipos, componentes típicos de ambiente mais proximal. Já os valores mais 

altos de IPF são indicativos de ambientes mais distais onde os tipos fitoclásticos opacos e não-

opacos bioestruturados predominam. 

As proporções relativas dos diferentes constituintes da fração fitoclasto podem variar devido a 

diferenças nas condições de energia do ambiente, às variações proximal-distal, à história de 

transporte e aos processos de oxidação. 

Com o aumento das condições de mais alta energia a fração fitoclasto tende a tornar-se 

progressivamente dominada pelo material mais resistente, refratário, devido principalmente, à 

degradação mais acentuada sofrida pelos componentes mais frágeis (fitoclastos não-opacos não-

bioestruturados não-degradados, fitoclastos não-opacos listrados e cutículas) e a consequente 

preservação seletiva dos tipos mais refratários (fitoclastos opacos e fitoclastos não-opacos 

bioestruturados do tipo traqueídico). Embora contínuo, esse processo produz mudanças claras na 

importância relativa de diferentes tipos de fitoclastos. O transporte seletivo pode ter algum efeito se os 

diferentes componentes também apresentarem diferenças claras na forma e tamanho (Tyson, 1995). 

Conforme a figura 3.2 (pág 22), em ambientes mais proximais, as assembléias são 

dominadas por fitoclastos não-opacos não-bioestruturados não-degradados, sendo que o elevado 

suprimento dessas partículas parece diluir todos os outros grupos de fitoclastos. Como as condições 

oxidantes, preservacionais e de transporte mudam em direção a um ambiente mais distal, este tipo de 

material torna-se mais degradado, com consequente diminuição de sua abundância relativa em 

detrimento de um material refratário residual, tal como tecidos traqueídicos e fitoclastos opacos. 

Contudo, qualquer processo de preservação seletiva aparentemente pode ter, também, ocorrido de 

modo parcial no ambiente terrestre, ou seja, antes da fração fitoclasto entrar no ambiente marinho. 

Isto se deve aos processos de degradação sub-aérea durante a ocorrência de flutuações na 

profundidade da lâmina d’água (Tyson, 1995). 

Segundo Tyson (1995) existe alguns fatores importantes que afetam a preservação natural 

dos fitoclastos, a mais importante delas é a biodegradabilidade intrínseca dos materiais. Material 

fitoclástico depositado próximo à fonte não terá tempo suficiente para eliminação dos componentes 

primários mais frágeis. Se esse tipo de material se preservar, a natureza mais biodegradável poderá 

conduzir a assembléia em direção a um nível mais baixo do estado de preservação. Com o aumento 

da distância da deposição em relação à fonte e maior duração do tempo de atuação dos processos 
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de transporte, os componentes primários tendem a ser eliminados e a assembléia tornar-se dominada 

por material mais resistente, resultando em uma média mais elevada do nível de preservação. 

 

5.6 Parâmetros Organogeoquímicos 
 

5.6.1 Carbono Orgânico Total (COT) e Enxofre Total (ST) 
 

Os resultados das análises de COT e ST realizadas nas amostras dos testemunhos estão 

representados nos quadros 33 a 36 (ANEXOS A). 

No testemunho BP-01 os valores de COT variaram entre 0,06-0,30% com média percentual 

de 0,15 e desvio padrão de 0,08, e os valores de ST variaram entre 0,01-0,03% com média 

percentual de 0,02 e desvio padrão de 0,01. No testemunho BP-04 os valores de COT variaram entre 

0,11-1,06% com média percentual de 0,42 e desvio padrão de 0,23, e os valores de ST variaram ente 

0,00-1,04% com média de 0,34 e desvio padrão de 0,33. No testemunho BP-05 os valores 

percentuais de COT variaram entre 0,13-1,82% com média de 0,50 e desvio padrão de 0,54, e os 

valores de ST variaram entre 0,01-0,56% com média percentual de 0,27 e desvio padrão de 0,19. No 

testemunho BP-06 o COT variou entre 0,07-0,28% com média percentual de 0,17 e desvio padrão de 

0,06, e o ST entre 0,01-0,12% com média percentual de 0,03 e desvio padrão de 0,03. 

Ambientes plataformais são muito vulneráveis às variações nas condições redox devido as 

flutuações da profundidade da lâmina d’água. Fator esse que, associado à taxa de sedimentação na 

plataforma, controla o grau de preservação ou degradação da matéria orgânica. 

Ambientes plataformais siliciclásticos mostram valores de COT inferiores a 2-3%, onde os 

componentes do querogênio são dominados por fitoclastos. Plataformas carbonáticas comumente 

mostram valores de COT ainda mais baixos que em plataformas siliciclásticas, pois a natureza 

litológica desse ambiente é desfavorável à preservação de grandes quantidades de matéria orgânica, 

devido à baixíssima taxa de sedimentação siliciclástica e ainda, a percolação de fluidos diagenéticos 

que contribuem com a degradação da matéria orgânica. 

Em ambientes sedimentares próximos de fontes flúvio-deltáicas, observa-se uma alta taxa de 

acumulação de sedimentos, fator que pode implicar na diluição da matéria orgânica. (Bustin, 1988). 

Os baixos valores nos teores de COT são explicados devido à não preservação da matéria 

orgânica depositada, ou devido à diluição da matéria orgânica diante de altas taxas de sedimentação. 

Correlações entre o teor de COT e a granulometria dos sedimentos são parcialmente 

dependentes da natureza da matéria orgânica. Segundo Tyson (1995) existe uma boa correlação 

entre a matéria orgânica presente em frações sedimentares de granulometria mais fina (silte e argila) 

e a predominância de palinomorfos. Em contraste, o maior percentual de partículas orgânicas maiores 

e mais densas, como é o caso do lenho e dos detritos de macrófitas, são mais comuns em 

sedimentos proximais relativamente mais ricos em frações mais grossas, silte grosseiro a areia fina. 

Hennessee et al. (1986) mostram que áreas onde a matéria orgânica terrestre é dominante, o 

COT tem uma relação crescente com a fração silte, enquanto que, na matéria orgânica marinha, onde 

predomina o fitoplâncton, o COT tem relação crescente com a fração argila. 
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5.6.2 Parâmetro Fi-COT 
 

Tyson (1989) mostrou que a abundância aproximada de carbono orgânico terrestre pode ser 

determinada pelo produto entre a quantidade de fitoclastos e o conteúdo de COT no sedimento, 

parâmetro esse denominado Fi-COT. 

Este parâmetro pode ser usado para dar uma idéia das tendências da abundância absoluta 

dos fitoclastos com base na rocha total pela combinação de COT e a porcentagem de fitoclastos na 

assembléia do querogênio. 

Os resultados de FiCOT dos poços analisados são apresentados nos quadros 33 a 36 

(ANEXOS A). Nas quatro sucessões sedimentares analisadas foram observados valores de FiCOT 

baixos. No testemunho BP-01 os valores variam entre 0,04-0,18, com média percentual de 0,09 e 

desvio padrão de 0,05. No testemunho BP-04 entre 0,06-0,74, com média de 0,28 e desvio padrão de 

0,17. No testemunho BP-05 variam entre 0,08-1,59, com média de 0,38 e desvio padrão de 0,50. No 

testemunho BP-06 variam entre 0,04-0,17, com média de 0,11 e desvio padrão de 0,04. 

Esses baixos valores do parâmetro FiCOT estão relacionados aos baixos teores de COT nas 

amostras. Considerando que a litologia dos perfis indicam uma deposição em ambiente de plataforma 

carbonática, observa-se que os baixos valores de FiCOT estão diretamente relacionados a um 

ambiente com baixo aporte de sedimentos siliciclásticos de origem continental. 

 
5.7 Análise de Agrupamento 

 

A análise de agrupamento foi aplicada com a intenção de agrupar amostras que possuíam 

características bióticas semelhantes, associando as espécies em comunidades. Este método 

possibilita o agrupamento observando o grau de similaridades entre as amostras (modo Q) e o grau 

de similaridades entre os componentes orgânicos (modo R). 

 

5.7.1 Análise de Agrupamento: Modo R 

 

5.7.1.1 Testemunho BP-01 

 

A análise de agrupamento considerando a similaridade entre os componentes orgânicos 

evidenciou cinco subgrupos (Fig. 5.13): 

 

1) Grãos de pólen e esporos; 

2) Fitoclastos não-opacos não-bioestruturados; 

3) Cutículas e fitoclastos não-opacos bioestruturados; 

4) Algas do gênero Botryococcus, matéria orgânica amorfa e carbono orgânico total; 

5) Fitoclastos opacos e enxofre total. 
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Através da matriz de correlação utilizando o coeficiente de r-Pearson, onde os valores mais 

próximos de +1 compreendem correlações mais positivas e valores aproximados de -1 correspondem 

a correlações menos positivas, observa-se que componentes orgânicos com tendência de distribuição 

semelhantes (tendência proximal/distal e equivalência hidrodinâmica) apresentam correlações mais 

positivas. 

A matriz de correlação elaborada para o testemunho BP-01 (Quadro 5.1) mostrou que há 

correlação mais positiva entre fitoclastos não-opacos bioestruturados e cutículas e entre 

Botryococcus, matéria orgânica amorfa e carbono orgânico. 

 

Complete Linkage
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Figura 5.13 – Dendrograma gerado pela análise de agrupamento Modo R utilizando grupos e subgrupos dos 
componentes da matéria orgânica do testemunho BP-01. 

 
Quadro 5.1 – Matriz de correlação para os componentes orgânicos do testemunho BP-01. 
Variáveis OP NOPB NOPNB Cutícula MOA Esporo Pólen Botry COT S 

OP 1,00 -0,06 -0,31 -0,13 -0,02 0,18 -0,27 -0,09 0,33 0,23 
NOPB -0,06 1,00 0,25 0,54 0,25 -0,37 -0,68 0,01 0,10 -0,29 

NOPNB -0,31 0,25 1,00 -0,17 -0,19 -0,07 -0,03 -0,44 -0,54 -0,75 
Cutícula -0,13 0,54 -0,17 1,00 -0,09 -0,33 -0,49 0,38 0,32 0,08 

MOA -0,02 0,25 -0,19 -0,09 1,00 -0,53 -0,43 0,53 0,66 0,00 
Esporo 0,18 -0,37 -0,07 -0,33 -0,53 1,00 0,42 -0,76 -0,35 0,09 
Pólen -0,27 -0,68 -0,03 -0,49 -0,43 0,42 1,00 -0,37 -0,35 0,12 
Botry -0,09 0,01 -0,44 0,38 0,53 -0,76 -0,37 1,00 0,55 0,18 
COT 0,33 0,10 -0,54 0,32 0,66 -0,35 -0,35 0,55 1,00 0,30 

S 0,23 -0,29 -0,75 0,08 0,00 0,09 0,12 0,18 0,30 1,00 
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Todos os componentes orgânicos observados neste testemunho são de origem continental, 

no entanto, a influência marinha não está descartada, pois ao longo do testemunho ocorrem macro e 

microfósseis de origem marinha (gastrópodes e foraminíferos), a ausência de material orgânico 

marinho nas lâminas pode ser justificada por que não se depositaram ou não se preservaram perante 

as alterações diagenéticas a que a rocha hospedeira sofreu, ou ainda, por que não foram 

recuperados durante a preparação palinofaciológica. 

Os componentes orgânicos utilizados para o tratamento estatístico dos dados foram 

selecionados devido às suas representatividades do ambiente deposicional. Tanto o dendrograma da 

figura 5.13 quanto a matriz de correlação do quadro 5.1 concordam quanto à tendência de 

distribuição e as equivalências hidrodinâmicas dos componentes orgânicos. Grãos de pólen e 

esporos podem ter uma distribuição desde ambientes bem proximais até os mais distais dependendo 

do tamanho e tipo de ornamentação das paredes. 

A correlação positiva entre os fitoclastos não-opacos bioestruturados e as cutículas se 

justifica pelo fato de serem hidrodinamicamente equivalentes. A correlação positiva entre algas do 

gênero Botryococcus, MOA e COT coincide com o fato dessas algas apresentarem-se parcialmente 

amorfizadas, também é possível que a MOA presente seja produto da degradação e retrabalhamento 

bacteriano dessas algas e a correlação positiva do carbono orgânico indica que a maior fração do 

carbono orgânico presente nessas amostras deriva das algas Botryococcus. 

 

5.7.1.2 Testemunho BP-04 

 

A análise de agrupamento apresentou cinco subgrupos para os componentes orgânicos deste 

testemunho (Fig. 5.14): 

 

1) Carbono orgânico total e esporos; 

2) Cutículas e fitoclastos não-opacos bioestruturados; 

3) MOA, enxofre total e fitoclastos não-opacos não-bioestruturados; 

4) Algas da ordem Chloroccocales e grãos de pólen; 

5) Palinoforaminíferos, dinocistos e fitoclastos opacos. 

 

A matriz de correlação do testemunho BP-04 (Quadro 5.2) mostra que os componentes 

orgânicos fitoclasto não-opaco bioestruturado, cutícula e esporo, apresentam correlação mais 

positiva, bem como, fitoclasto não-opaco não-bioestruturado, matéria orgânica amorfa, 

palinoforaminífero e enxofre total. 

Observa-se que os componentes orgânicos marinhos e continentais foram agrupados em 

subgrupos distintos, com padrões de distribuição diferentes. O carbono orgânico mostrou maior 

correlação com esporos e as algas Chloroccocales com os grãos de pólen. Enquanto que cutículas e 

fitoclastos não-opacos bioestruturados se correlacionam por apresentarem equivalência 

hidrodinâmica. A matéria orgânica amorfa apresenta maior correlação com fitoclasto não-opaco não-

bioestruturado e enxofre, pois dentre os componentes da MOA predomina a matéria orgânica hialina 
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(resina). Já os componentes orgânicos de origem marinha (palinoforaminíferos e dinocistos) se 

correlacionaram melhor com fitoclasto opaco que predomina em ambientes mais distais. 
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Cutícula

 
Figura 5.14 – Dendrograma gerado pela análise de agrupamento Modo R utilizando os grupos e subgrupos dos 
componentes da matéria orgânica do testemunho BP-04. 
 
Quadro 5.2 – Matriz de correlação para os componentes orgânicos do testemunho BP-04. 
Variáveis OP NOPB NOPNB Cutícula MOA Esporo Pólen Chloroc Dinocisto Palinofor COT S 

OP 1,00 -0,65 -0,23 -0,54 -0,06 -0,59 0,03 0,07 0,35 0,17 -0,45 -0,21 
NOPB -0,65 1,00 -0,22 0,54 -0,31 0,57 0,02 -0,43 -0,45 -0,20 0,35 -0,08 

NOPNB -0,23 -0,22 1,00 -0,22 0,37 -0,09 -0,04 -0,03 -0,31 -0,01 0,21 0,67 
Cutícula -0,54 0,54 -0,22 1,00 -0,18 0,37 0,19 0,33 -0,63 -0,36 -0,16 -0,41 

MOA -0,06 -0,31 0,37 -0,18 1,00 -0,35 -0,06 0,17 0,00 0,20 -0,02 0,59 
Esporo -0,59 0,57 -0,09 0,37 -0,35 1,00 -0,14 -0,14 -0,29 0,00 0,63 -0,03 
Pólen 0,03 0,02 -0,04 0,19 -0,06 -0,14 1,00 0,25 -0,25 -0,19 -0,32 -0,33 

Chloroc 0,07 -0,43 -0,03 0,33 0,17 -0,14 0,25 1,00 -0,27 -0,14 -0,51 -0,26 
Dinocisto 0,35 -0,45 -0,31 -0,63 0,00 -0,29 -0,25 -0,27 1,00 0,23 0,06 -0,07 
Palinofor 0,17 -0,20 -0,01 -0,36 0,20 0,00 -0,19 -0,14 0,23 1,00 0,20 0,54 

COT -0,45 0,35 0,21 -0,16 -0,02 0,63 -0,32 -0,51 0,06 0,20 1,00 0,47 
S -0,21 -0,08 0,67 -0,41 0,59 -0,03 -0,33 -0,26 -0,07 0,54 0,47 1,00 

 

5.7.1.3 Testemunho BP-05 

 

Para este testemunho a análise de agrupamento dos componentes orgânicos evidenciou 

cinco subgrupos (Fig. 5.15): 
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1) Enxofre total, palinoforaminíferos e dinocistos; 

2) Matéria orgânica amorfa; 

3) Fitoclastos não-opacos bioestruturados e não-bioestruturados e carbono orgânico 

total; 

4) Cutículas; 

5) Botryococcus, grãos de pólen, esporos e fitoclastos opacos.  

 

S
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NOPNB
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NOPB
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Grão de Pólen

Esporo

OP

0,0

0,5

1,0

1,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0 2,0

Complete Linkage
1-Pearson r

 
Figura 5.15 – Dendrograma gerado pela análise de agrupamento Modo R utilizando os grupos e subgrupos dos 
componentes da matéria orgânica do testemunho BP-05. 

 

 
Quadro 5.3 – Matriz de correlação para os componentes orgânicos do testemunho BP-05. 
Variáveis OP NOPB NOPNB Cutícula MOA Esporo Pólen Botry Dinocisto Palinofor COT S 

OP 1,00 -0,58 -0,47 0,18 0,33 0,63 0,67 0,84 -0,34 -0,64 -0,67 -0,72 
NOPB -0,58 1,00 0,38 -0,40 -0,65 -0,32 -0,37 -0,35 -0,19 -0,05 0,91 0,33 

NOPNB -0,47 0,38 1,00 -0,10 -0,67 -0,73 -0,67 -0,62 0,13 0,34 0,52 0,36 
Cutícula 0,18 -0,40 -0,10 1,00 -0,19 0,27 0,42 0,33 -0,56 -0,37 -0,44 -0,48 

MOA 0,33 -0,65 -0,67 -0,19 1,00 0,27 0,14 0,20 0,48 0,28 -0,63 0,00 
Esporo 0,63 -0,32 -0,73 0,27 0,27 1,00 0,94 0,91 -0,49 -0,70 -0,48 -0,74 
Pólen 0,67 -0,37 -0,67 0,42 0,14 0,94 1,00 0,87 -0,49 -0,75 -0,52 -0,75 
Botry 0,84 -0,35 -0,62 0,33 0,20 0,91 0,87 1,00 -0,63 -0,86 -0,54 -0,88 

Dinocisto -0,34 -0,19 0,13 -0,56 0,48 -0,49 -0,49 -0,63 1,00 0,82 -0,03 0,66 
Palinofor -0,64 -0,05 0,34 -0,37 0,28 -0,70 -0,75 -0,86 0,82 1,00 0,21 0,84 

COT -0,67 0,91 0,52 -0,44 -0,63 -0,48 -0,52 -0,54 -0,03 0,21 1,00 0,60 
S -0,72 0,33 0,36 -0,48 0,00 -0,74 -0,75 -0,88 0,66 0,84 0,60 1,00 
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A matriz de correlação do testemunho BP-05 (Quadro 5.3) mostra que os fitoclastos opacos, 

esporos, grãos de pólen e Botryococcus, apresentam correlação mais positiva, assim como carbono 

orgânico e fitoclastos não-opacos, dinocistos, palinoforaminíferos e enxofre. 

De acordo com o dendrograma da figura 5.15 observa-se que os componentes orgânicos de 

origem marinha, dinocistos e palinoforaminíferos, se correlacionam bem entre si e com o enxofre 

total. A matéria orgânica amorfa mostra alguma correlação com esse grupo, mas foi separada em um 

grupo isolado. Os fitoclastos não-opacos mostram boa correlação com o carbono orgânico total 

indicando que o teor de carbono está relacionado com a concentração desses componentes. A 

cutícula está em um grupo isolado, mas mostra alguma correlação com os esporos, grãos de pólen, 

Botryococcus e fitoclastos opacos, apesar desse tipo de fitoclasto ser predominante em ambientes 

mais distais, os esporomorfos e as algas continentais podem se depositar em ambientes distais 

dependendo do tamanho e grau de flutuabilidade. 

 

5.7.1.4 Testemunho BP-06 

 

A análise de agrupamento dos componentes orgânicos evidenciou cinco subgrupos para os 

componentes deste testemunho (Fig. 5.16): 

 

1) Algas do gênero Botryococcus, grãos de pólen e esporos; 

2) Enxofre total e fitoclasto não-opaco não-bioestruturado; 

3) Carbono orgânico total, matéria orgânica amorfa e fitoclastos não-opacos 

bioestruturados; 

4) Cutículas; 

5) Fitoclastos opacos. 

 

A matriz de correlação do testemunho BP-06 (Quadro 5.4) mostra que os componentes 

orgânicos: fitoclasto não-opaco bioestruturado, matéria orgânica amorfa e carbono orgânico, fitoclasto 

não-opaco não-bioestruturado e enxofre, e Botryococcus e grãos de pólen, apresentam correlação 

mais positiva. 

Assim como no testemunho BP-01, todos os componentes orgânicos observados nas 

amostras deste testemunho são de origem continental, no entanto, há alguma influência marinha, 

pois foi observado microfósseis (foraminíferos) de origem marinha. 

Tanto o dendrograma da figura 5.16 quanto a matriz de correlação do quadro 5.4 concordam 

quanto à tendência de distribuição e as equivalências hidrodinâmicas dos componentes orgânicos. 

Algas do gênero Botryococcus, grãos de pólen e esporos podem se distribuir desde ambientes bem 

proximais até ambientes mais distais, dependendo do tamanho e tipo de ornamentação das paredes. 

O fitoclasto não-opaco bioestruturado mostra correlação positiva com a MOA (com predomínio de 

resina) e o COT, indicando que esse tipo de fitoclasto compõe a maior proporção do teor de carbono 

orgânico. As cutículas e os fitoclastos opacos mostram baixa correlação e estão agrupadas em 

subgrupos distintos entre si e dos outros componentes. 
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Figura 5.16 – Dendrograma gerado pela análise de agrupamento Modo R utilizando os grupos e subgrupos dos 
componentes da matéria orgânica do testemunho BP-06. 
 
Quadro 5.4 – Matriz de correlação para os componentes orgânicos do testemunho BP-06. 
Variáveis OP NOPB NOPNB Cutícula MOA Esporo Pólen Botry COT S 

OP 1,00 -0,07 0,38 -0,27 -0,36 0,28 -0,44 -0,13 -0,28 -0,03 
NOPB -0,07 1,00 0,34 0,05 0,57 -0,31 -0,42 -0,45 0,61 0,10 

NOPNB 0,38 0,34 1,00 -0,26 0,26 -0,19 -0,45 -0,50 0,45 0,69 
Cutícula -0,27 0,05 -0,26 1,00 0,07 -0,49 -0,42 -0,25 -0,08 -0,33 

MOA -0,36 0,57 0,26 0,07 1,00 -0,39 -0,37 -0,54 0,64 -0,02 
Esporo 0,28 -0,31 -0,19 -0,49 -0,39 1,00 0,49 0,49 -0,37 0,03 
Pólen -0,44 -0,42 -0,45 -0,42 -0,37 0,49 1,00 0,57 -0,14 0,15 
Botry -0,13 -0,45 -0,50 -0,25 -0,54 0,49 0,57 1,00 -0,40 -0,29 
COT -0,28 0,61 0,45 -0,08 0,64 -0,37 -0,14 -0,40 1,00 0,37 

S -0,03 0,10 0,69 -0,33 -0,02 0,03 0,15 -0,29 0,37 1,00 
 

5.7.2 Análise de Agrupamento: Modo Q 
 

Essa análise de agrupamento é utilizada para observação de similaridades entre as amostras 

com base nos dados de abundância relativa dos subgrupos da matéria orgânica, separando amostras 

similares a fim de identificar intervalos semelhantes entre as amostras de cada testemunho e entre os 

quatro testemunhos analisados (Fig. 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20). 

Esta análise de agrupamento revelou três agrupamentos para o testemunho BP-01 (Fig. 

5.21), quatro para o testemunho BP-04 (Fig. 5.22), quatro para o testemunho BP-05 (Fig. 5.23) e três 

para o testemunho BP-06 (Fig. 5.24). 
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Figura 5.17 – Dendrograma gerado pela análise de agrupamento Modo Q evidenciando similaridades entre o 
conjunto de amostras do testemunho BP-01. 
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Figura 5.18 – Dendrograma gerado pela análise de agrupamento Modo Q evidenciando similaridades entre o 
conjunto de amostras do testemunho BP-04. 
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Figura 5.19 – Dendrograma gerado pela análise de agrupamento Modo Q evidenciando similaridades entre o 
conjunto de amostras do testemunho BP-05. 
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Figura 5.20 – Dendrograma gerado pela análise de agrupamento Modo Q evidenciando similaridades entre o 
conjunto de amostras do testemunho BP-06. 
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Figura 5.21 – Intervalos definidos pelos resultados da análise de agrupamento Modo Q para as amostras do testemunho BP-01. 
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Figura 5.22 – Intervalos definidos pelos resultados da análise de agrupamento Modo Q para as amostras do testemunho BP-04. 
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Figura 5.23 – Intervalos definidos pelos resultados da análise de agrupamento Modo Q para as amostras do testemunho BP-05. 
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Figura 5.24 – Intervalos definidos pelos resultados da análise de agrupamento Modo Q para as amostras do testemunho BP-06. 
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A partir da divisão em intervalos das quatro seções sedimentares observou-se que as 

variações médias dos percentuais dos subgrupos dos componentes da matéria orgânica estão 

diretamente relacionadas aos intervalos de maior e menor influência do aporte de material orgânico 

de origem continental. 

Intervalos com valores percentuais mais elevados dos componentes orgânicos de origem 

continental, tais como fitoclastos e esporomorfos, provavelmente estão relacionados a períodos de 

rebaixamento do nível relativo do mar ou a períodos com maiores aportes terrígenos para dentro da 

bacia. Já os intervalos com valores percentuais mais baixos de material orgânico de origem 

continental e valores percentuais maiores de material orgânico de origem marinha, tais como 

dinocistos, MOA e palinoforaminíferos, provavelmente estão relacionados a períodos de elevação do 

nível relativo do mar ou a períodos de menor aporte de terrígenos para dentro da bacia. 

 

5.7.2.1 Testemunho BP-01 

 

No testemunho BP-01 a análise de agrupamento Modo Q separou três intervalos (ver Fig. 

5.21 e Quadro 37, ANEXOS A): 

 

• Intervalo I – Amostras: BP-01/17 a BP-01/12 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo I foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 60,3 19,6 20,1 
Desvio Padrão 1,1 3,3 4,2 
 

Este intervalo é marcado pela elevada média percentual dos componentes do grupo dos 

fitoclastos, sendo dominante o fitoclasto opaco (com predomínio do tipo equidimensional), seguido do 

não-opaco bioestruturado (com predomínio do tipo estriado) e não-bioestruturado. Cutículas também 

representam uma boa média no total de fitoclastos. Os componentes do grupo da MOA estão 

representados pela resina e alguma matéria orgânica amorfa heterogênea fluorescente. Dentre os 

componentes do grupo dos palinomorfos predominam algas Botryococcus braunii, seguido dos grãos 

de pólen, com predomínio de Podocarpidites e Polyadopollenites, esporos, onde os tipos não 

ornamentados são dominantes (Laevigatosporites e Deltoidospora), e Micrhystridium (acritarco) 

retrabalhado. 

Este intervalo apresenta condições de ambiente proximal, nerítico médio. Confirmado pela 

razão fitoclasto opaco/não-opaco e pelo IPF. Os valores percentuais de COT e ST não mostraram 

variações nessa tendência, pois a matéria orgânica parece não ter sido bem preservada neste 

intervalo. 

 

• Intervalo II – Amostras: BP-01/11 a BP-01/07 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo II foram: 
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Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 52,6 15,5 31,9 
Desvio Padrão 0,7 1,3 1,6 
 

Neste intervalo observa-se ainda o predomínio dos componentes do grupo dos fitoclastos, 

onde o tipo opaco equidimensional é dominante, seguido dos tipos não-opacos estriados, cutículas e 

tipos não-bioestruturados. Dentre os componentes do grupo da MOA ainda há predomínio da matéria 

orgânica amorfa hialina (resina), com um significativo aumento da MOA heterogênea fluorescente. Do 

grupo dos palinomorfos predominam os grãos de pólen, onde Podocarpidites é o dominante, seguido 

de Botryococcus braunii e esporos (Laevigatosporites, entre outros). 

Os componentes orgânicos observados neste intervalo indicam ambiente proximal, assim 

como todos os outros parâmetros palinofaciológicos, muito provavelmente um ambiente nerítico 

interno. 

 

• Intervalo III – Amostras: BP-01/06 a BP-01/01 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo III foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 65,5 13,2 21,3 
Desvio Padrão 2,6 3,2 0,7 
 

Dentre os componentes do grupo dos fitoclastos observa-se maior quantidade dos tipos não-

opacos bioestruturados, onde o tipo estriado é dominante, seguido dos fitoclastos opacos, ainda com 

predomínio do tipo equidimensional, cutículas e tipo não-bioestruturados. No grupo da MOA ainda 

predomina a resina com alguma MOA heterogênea fluorescente. E no grupo dos palinomorfos o 

predomínio é de Botryococcus braunii, seguido dos grãos de pólen, ainda com predomínio de 

Podocarpidites, e dos esporos não ornamentados. 

A palinofácies indica um ambiente deposicional nerítico médio que é evidenciado, também, 

pela razão fitoclasto opaco/não opaco, IPF e COT. 

Ao longo de toda a seção sedimentar não foram observados palinomorfos marinhos e, 

considerando o baixo teor de COT nas amostras deste testemunho, observa-se que a matéria 

orgânica não teve condições propícias a sua preservação. 

 

5.7.2.2 Testemunho BP-04 

 

No testemunho BP-04 a análise de agrupamento Modo Q separou quatro intervalos (ver Fig. 

5.22 e Quadro 38, ANEXOS A): 

 

• Intervalo I – Amostras: BP-04/22 a BP-04/14 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo I foram: 
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Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 64,6 7,2 28,2 
Desvio Padrão 10,4 2,5 11,1 
 

Este intervalo é marcado pela elevada média percentual dos componentes do grupo dos 

fitoclastos, com predomínio do tipo opaco equidimensional (as amostras BP-04/19 e BP-04/20 

apresentaram quantidades significativas de esclereídeos carbonizados), seguido do tipo não-opaco 

não-bioestruturado, do bioestruturado, onde o tipo estriado é predominante e das cutículas. Do grupo 

da MOA a resina é predomina seguida da MOA homogênea fluorescente. No grupo dos palinomorfos 

predomina os cistos de dinoflagelados, onde foram identificados Cerbia tabulata, Circulodinium, 

Cribroperidinium edwardsii, Coronifera oceânica, Florentinia, Operculodinium israelianum, Diphyes, 

Spiniferites, Oligosphaeridium pulcherrimum, Subtilisphaera scabrata, S. cheit, grãos de pólen 

(Persicarioipollis, Malvacearumpollis, Ephedripites, Equisetosporites), Botryococcus braunii, esporos 

(Cicatricosisporites, Inundatisporites, Leiotriletes), palinoforaminíferos, além de escolecodontes, 

acritarcos retrabalhados (Veryhachium, Multiplicisphaeridium) e prasinófitas (Pterospermella e 

Leiosphaeridia). 

Os componentes orgânicos presentes neste intervalo indicam condições de ambiente nerítico 

médio, sendo confirmado pelos parâmetros palinofaciológicos (razão fitoclasto opaco/não-opaco e 

IPF) e pelos COT e ST. Apesar de algumas espécies de dinocistos indicarem condições mais distais, 

os demais parâmetros não confirmam esse ambiente. Fatores geomorfológicos da plataforma devem 

ser considerados, sua pequena largura pode não favorecer uma boa separação desses ambientes. A 

presença de esclereídeos carbonizados sugere um processo de combustão na área fonte continental 

(incêndios naturais em florestas) (Mendonça Filho et al., 2007). 

 

• Intervalo II – Amostras: BP-04/13 a BP-04/07 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo II foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 70,2 7,0 22,9 
Desvio Padrão 10,0 2,7 10,6 
 

Este intervalo apresenta condições mais proximais que o intervalo anterior, ambiente mais 

óxico (nerítico interno). Valores de IPF, razão opaco/não opaco, COT e ST mais baixos confirmam 

este ambiente. 

Os componentes orgânicos também marcam esta mudança nas condições ambientais. Do 

grupo dos fitoclastos predomina o tipo não-opaco não-bioestruturado, seguido do tipo opaco corroído, 

das cutículas e do tipo não-opaco bioestruturado, onde o tipo estriado é predominante. Do grupo da 

MOA a maior proporção é das resinas, com alguma MOA homogênea fluorescente. Dentre os 

componentes do grupo dos palinomorfos predominam algas Chloroccocales (Botryococcus braunii e 

Pediastrum boryanum), seguidas dos grãos de pólen (Compositoipollenites, Ephedripites, 

Equisetosporites, Steevesipollenites, Monosaccate, Polyadopollenites), esporos (Gleichenia, 

Laevigatosporites, Cicatricosisporites) e cistos de dinoflagelados (Subtilisphaera). 
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• Intervalo III – Amostras: BP-04/06 a BP-04/05 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo III foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 31,7 7,5 60,9 
Desvio Padrão 0,0 0,0 0,0 
 

Dentre os componentes do grupo dos fitoclastos o tipo opaco alongado é predominante, 

seguido dos tipos não-opacos não-bioestruturados, das cutículas e dos tipos bioestruturados onde o 

tipo estriado é predominante. No grupo da MOA predomina a MOA homogênea fluorescente seguida 

da resina. No grupo dos palinomorfos predomina os dinocistos, onde se observa um bloom de 

Subtilisphaera, seguidos de grãos de pólen com alguns aglomerados e Polyadopollenites frequentes, 

algas Chloroccocales (Botryococcus braunii e Pediastrum boryanum), e esporos. 

Este intervalo ainda apresenta condições de um ambiente proximal, indicada tanto pelos 

componentes orgânicos, quanto pelos parâmetros palinofaciológicos e organogeoquímicos. 

 

• Intervalo IV – Amostras: BP-04/04 a BP-04/01 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo IV foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 77,3 4,5 18,3 
Desvio Padrão 6,2 2,2 4,4 
 

Neste intervalo os componentes dominantes são do grupo dos fitoclastos, sendo que 

predomina o tipo não-opaco bioestruturado estriado, seguido do tipo não-bioestruturado, cutículas e 

alguns opacos. No grupo da MOA predomina a resina com alguma MOA homogênea fluorescente. No 

grupo dos palinomorfos predominam os esporos (Gleichenia, Laevigatosporites, Verrucatosporites, 

Cicatricosisporites, Inundatisporites, Deltoidospora), seguidos dos grãos de pólen (Malvacearumpollis, 

Compositoipollenites, Ephedripites, Equisetosporites, Polyadopollenites, além de alguns 

aglomerados), algas Chloroccocales (Botryococcus braunii e Pediastrum boryanum) e dinocistos 

(Subtilisphaera). 

Os parâmetros palinofaciológicos (IPF, razão opaco/não opaco, componentes orgânicos) e 

organogeoquímicos (COT e ST), além dos palinomorfos presentes, indicam condições proximais para 

este intervalo, nerítico interno. 

 

5.7.2.3 Testemunho BP-05 

 

No testemunho BP-05 a análise de agrupamento Modo Q separou cinco intervalos (ver Fig. 

5.23 e Quadro 39, ANEXOS A): 

 

 

 



FERREIRA, 2009                     VARIAÇÃO ORGANOFACIOLÓGICA DA SEQUÊNCIA CENOMANIANA-TURONIANA DA BACIA DE PERNAMBUCO 
 

CAPÍTULO V – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

90

• Intervalo I – Amostras: BP-05/09 a BP-05/07 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo I foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 65,3 10,9 23,8 
Desvio Padrão 6,0 2,3 6,1 
 

Este intervalo representa condições altamente proximais com dominância dos componentes 

do grupo dos fitoclastos onde o tipo não-opaco não-bioestruturado é dominante, seguido do tipo 

opaco, cutículas e tipos bioestruturados, sendo o estriado o tipo dominante. No grupo da MOA 

predomina a resina com alguma MOA heterogênea florescente. No grupo dos palinomorfos 

predomina Botryococcus braunii, seguida de grãos de pólen (Equisetosporites, Polyadopollenites) e 

esporos (Deltoidospora). Palinomorfos marinhos não foram observados neste intervalo. 

 

• Intervalo II – Amostras: BP-05/06 a BP-05/04 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo II foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 83,5 1,9 14,6 
Desvio Padrão 3,5 0,7 2,9 
 

Os componentes orgânicos dominantes são do grupo dos fitoclastos, onde o tipo não-opaco 

não-bioestruturado predomina, em seguida são os tipos bioestruturados (onde os tipos estriados e 

listrados predominam), as cutículas e o tipo opaco. O grupo da MOA apresenta valores percentuais 

muito baixos que são representados por alguma MOA homogênea fluorescente e resinas. O grupo 

dos palinomorfos é dominado pelos dinocistos (Operculodinium israelianum, Florentinia, Spiniferites, 

Subtilisphaera), seguidos dos palinoforaminíeros, Botryococcus braunii e grãos de pólen 

(Ephedripites, Steevesipollenites, Monosaccate). 

Os componentes orgânicos descritos neste intervalo indicam condições ambientais marinhas 

proximais (nerítico médio a interno), que são confirmadas pelos parâmetros IPF, razão fitoclasto 

opaco/não opaco e COT. 

 

• Intervalo III – Amostra: BP-05/03 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo III foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 62,1 15,1 22,8 
Desvio Padrão 0,0 0,0 0,0 
 

Este intervalo é dominado pelos componentes do grupo dos fitoclastos, sendo que o tipo não-

opaco não-bioestruturado é dominante, seguido de cutículas, opacos e bioestruturados. No grupo da 

MOA a resina é dominante, mas alguma MOA homogênea fluorescente também está presente. Dos 

componentes do grupo dos palinomorfos dominam os cistos de dinoflagelados (Cerbia tabulata, 
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Circulodinium, Kallosphaeridium, Coronifera oceânica, Florentinia, Operculodinium israelianum e 

Subtilisphaera) e os palinoforaminíferos, com alguns grãos de pólen, Botryococcus braunii e esporos. 

A característica desse intervalo é de um ambiente marinho proximal (nerítico interno). 

 

• Intervalo IV – Amostras: BP-05/02 a BP-05/01 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo IV foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 44,9 16,0 39,1 
Desvio Padrão 8,6 1,5 7,1 
 

O grupo dos fitoclastos são os componentes dominantes, sendo o tipo não-opaco não-

bioestruturado o de maior ocorrência, seguido dos tipos opacos, cutículas e alguns bioestruturados 

estriados. No grupo da MOA foi observada MOA hialina (resina). No grupo dos palinomorfos os 

dinocistos são dominantes (Cerbia tabulata, Circulodinium, Spiniferites, Subtilisphaera), seguidos dos 

palinoforaminíferos, Botryococcus braunii, grãos de pólen (Jandufouria) e alguns esporos (Gleichenia, 

Cicatricosisporites, Deltoidospora). 

Os palinomorfos identificados neste intervalo indicam um ambiente nerítico interno. Os 

parâmetros palinofaciológicos e organogeoquímicos são de acordo com um ambiente marinho 

proximal. 

 

5.7.2.4 Testemunho BP-06 

 

No testemunho BP-06 a análise de agrupamento Modo Q separou três intervalos (ver Fig. 

5.24 e Quadro 40, ANEXOS A): 

 

• Intervalo I – Amostras: BP-06/11 a BP-06/07 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo I foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 65,5 17,1 17,5 
Desvio Padrão 6,0 10,2 7,9 
 

Este intervalo é dominado por componentes orgânicos do grupo dos fitoclastos, onde o tipo 

opaco equidimensional é dominante, seguidos dos tipos não-bioestruturados, cutículas e 

bioestruturados estriados. No grupo da MOA ocorre resina, MOA homogênea e heterogênea 

fluorescente. Dentre os componentes do grupo dos palinomorfos, predominam Botryococcus braunii, 

grãos de pólen, Equisetosporites e Polyadopollenites, e esporo Verrucatosporites. 

A integração dos dados de palinofácies indica condições de um ambiente nerítico médio, 

dadas às condições proximais do intervalo. 
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• Intervalo II – Amostras: BP-06/06 a BP-06/05 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo II foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 44,6 10,9 44,5 
Desvio Padrão 9,0 3,4 12,5 
 

Este intervalo apresenta condições de ambiente proximal, nerítico interno. Os componentes 

orgânicos apresentam valores percentuais bem equilibrados entre fitoclastos e palinomorfos. Sendo 

que o fitoclasto do tipo opaco é predominante, seguido do tipo não-opaco não-bioestruturado, 

cutículas e alguns bioestruturados. Dentre os palinomorfos predominam os grãos de pólen, onde os 

aglomerados são abundantes, Botryococcus braunii e esporos também foram observados. No grupo 

da MOA predomina a resina com alguma MOA homogênea fluorescente. 

 

• Intervalo III – Amostras: BP-06/03 a BP-06/01 

Os valores percentuais médios para os três grupos de componentes da matéria orgânica do 

intervalo III foram: 

Grupos Fitoclastos MOA Palinomorfos 
Média percentual 69,6 15,7 14,7 
Desvio Padrão 3,8 9,1 5,4 
 

Neste intervalo o componente do grupo dos fitoclastos predominante são as cutículas, 

seguidas de fitoclastos opacos, onde o tipo equidimensional é dominante, não-bioestruturados e 

alguns poucos bioestruturados, onde os tipos estriados e perfurados são dominantes. No grupo da 

MOA ocorrem resina e MOA homogênea fluorescente. E no grupo dos palinomorfos predominam 

Botryococcus braunii, grãos de pólen e alguns poucos esporos não ornamentados (Deltoidospora). 

Todos os intervalos deste testemunho não apresentaram palinomorfos marinhos, com base 

nos outros componentes orgânicos e nos parâmetros palinofaciológicos e organogeoquímicos as 

condições ambientais são de um ambiente nerítico médio. 
 

5.8 Correlação dos Testemunhos 
 

A análise de agrupamento (Modo Q) realizada nos testemunhos possibilitou a separação de 

intervalos com base nas características entre as amostras. No entanto, a correlação desses intervalos 

nos quatro testemunhos não se mostrou conclusiva. 

Nos testemunhos BP-01 e BP-06, provavelmente, não houve condições favoráveis para a 

preservação da matéria orgânica. Isso é confirmado tanto pelos valores percentuais de COT nas 

amostras, como pelo grau de degradação dos componentes orgânicos presentes. A litologia 

corrobora com este resultado, tendo em vista que níveis oxidados são observados ao longo dos dois 

testemunhos. Este fator implica uma correta correlação dos intervalos desses dois testemunhos com 

os demais. 
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Os testemunhos BP-04 e BP-05 mostram melhores condições de preservação da matéria 

orgânica, no entanto, os quatro intervalos individualizados em cada testemunho não mostram muitos 

critérios de correlação. 

Com base nos dados de palinofácies, os intervalos II e IV do testemunho BP-04, parecem 

correlacionar-se com os intervalos I e II, respectivamente, do testemunho BP-05. No entanto, os 

dados de palinologia não confirmam esta correlação, apresentando espécies com habitats distintos 

nesses intervalos. 

Com essa informação observam-se ambientes deposicionais similares para as quatro seções 

sedimentares, mas os dados concretos para a correlação desses intervalos não se mostraram 

favoráveis. 
 

5.9 Interpretação Paleoambiental 
 

A reconstrução paleoambiental foi baseada na integração dos dados de palinofácies e de 

palinologia que forneceram indicações de tendências paleoambientais e de proximalidade continental 

nas seções sedimentares analisadas. 

Para caracterização do ambiente deposicional com base nos dados de palinofácies, 

utilizamos o diagrama ternário de Tyson (1993) modificado por Menezes et al. (2008) que faz uso dos 

valores percentuais dos três principais grupos dos componentes da matéria orgânica, fitoclasto, 

matéria orgânica amorfa e palinomorfo, descrevendo nove campos de palinofácies e suas condições 

ambientais (Fig. 5.25 e Quadro 5.5). 
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Figura 5.25 – Diagrama ternário com os campos de palinofácies definidos pelos valores percentuais dos 
principais componentes da matéria orgânica (Tyson, 1993; Menezes et al., 2008). 



FERREIRA, 2009                     VARIAÇÃO ORGANOFACIOLÓGICA DA SEQUÊNCIA CENOMANIANA-TURONIANA DA BACIA DE PERNAMBUCO 
 

CAPÍTULO V – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

94

Quadro 5.5 – Paleoambientes definidos pelos campos de palinofácies para sedimentos marinhos (Tyson, 1993; 
Menezes et al., 2008). 

Campos de Palinofácies Características da Matéria Orgânica 
I – Bacia ou plataforma altamente 
proximal 

Alto suprimento de fitoclasto dilui todos os outros componentes. 

II – Bacia marginal disóxica-anóxica MOA diluída pelo alto suprimento de fitoclastos, com moderada a boa 
preservação. Quantidade de COT marinho dependente do estado redox da 
bacia. 

III – Plataforma óxica heterolítica 
(plataforma proximal) 

Geralmente baixa taxa de preservação de MOA. A abundância absoluta de 
fitoclastos depende da proximidade de fontes flúvio-deltáicas. Oxidação e 
retrabalhamento são comuns. 

IV – Transição plataforma-bacia Transição plataforma-bacia no tempo (aumento da subsidência/ profundidade da 
lâmina d’água) ou no espaço (talude). Abundância absoluta de fitoclastos 
depende da proximidade da fonte fluvial e do grau de redeposição. Quantidade 
de COT marinho depende do estado redox da bacia. IVa: desóxico. IVb: 
subóxico-anóxico. 

V – Plataforma óxica dominada por 
lama (plataforma distal) 

Baixa a moderada MOA (comumente degradada). Palinomorfos abundantes. 
Margas de coloração clara bioturbadas são comuns. 

VI – Plataforma proximal subóxica-
anóxica 

Boa taxa de preservação da MOA (condições redutoras na bacia). Conteúdo 
absoluto de fitoclastos moderado a alto devido ao input de turbiditos e/ou 
proximidade da fonte flúvio-deltáica. 

VII – Plataforma distal disóxica-
anóxica 

Moderada a boa taxa de preservação de MOA, baixo a moderado conteúdo de 
palinomorfos. Lamitos escuros bioturbados são comuns. 

VIII – Plataforma distal disóxica-óxica MOA dominante, com excelente taxa de preservação. Baixo a moderado 
conteúdo de palinomorfos. Folhelhos ricos em matéria orgânica são depositados 
sob condições de lâmina d’água estratificada. 

IX – Bacia distal subóxica-anóxica/ 
Plataforma carbonática/Marinho 
restrito 

MOA dominante. Baixo conteúdo de palinomorfos. Frequentemente rico em 
alginita. Depósitos de águas profundas ou coluna d’água estratificada ou bacia 
faminta.  

 

 
No testemunho BP-01 os intervalos I e III foram plotados no campo IVa, que corresponde a 

um ambiente de transição plataforma-bacia sob regime disóxico. Já o intervalo II foi plotado sobre o 

campo III, que corresponde a um ambiente de plataforma proximal óxica (Fig. 5.26). 

No testemunho BP-04 os intervalos I, II e IV, foram plotados sobre o campo III, que 

corresponde a um ambiente de plataforma proximal óxica. O intervalo III foi plotado sobre o campo V, 

que corresponde a um ambiente de plataforma óxica distal (Fig. 5.27). 

No testemunho BP-05 os intervalos I e II foram plotados sobre o campo III, que corresponde a 

um ambiente de plataforma proximal óxica. O intervalo III foi plotado sobre o campo IVa, que 

correspondem a um ambiente de transição entre a plataforma e a bacia sob regime disóxico. O 

intervalo IV caiu próximo do limite entre os campos III e V, predominando neste último, indicando a 

presença de um ambiente de plataforma óxica distal (Fig. 5.28). 

No testemunho BP-06 o intervalo I foi plotado sobre o campo IVa, compreendendo um 

ambiente de transição plataforma-bacia sob regime disóxico. O intervalo II foi plotado próximo do 

limite entre os campos II e IVa, ou seja, em um ambiente de transição entre a plataforma e a bacia, 

tendendo a um ambiente de bacia marginal disóxica-anóxica. E o intervalo III foi plotado próximo do 

limite entre os campos III e V, indicando um ambiente próximo do limite proximal-distal de uma 

plataforma óxica (Fig. 5.29). 
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Figura 5.26 – Diagrama ternário Fitoclasto-MOA-Palinomorfo para caracterização dos campos palinofaciológicos 
do testemunho BP-01 (adaptado de Tyson, 1993; Menezes et al., 2008). 
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Figura 5.27 – Diagrama ternário Fitoclasto-MOA-Palinomorfo para caracterização dos campos palinofaciológicos 
do testemunho BP-04 (adaptado de Tyson, 1993; Menezes et al., 2008). 
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Figura 5.28 – Diagrama ternário Fitoclasto-MOA-Palinomorfo para caracterização dos campos palinofaciológicos 
do testemunho BP-05 (adaptado de Tyson, 1993; Menezes et al., 2008). 
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Figura 5.29 – Diagrama ternário Fitoclasto-MOA-Palinomorfo para caracterização dos campos palinofaciológicos 
do testemunho BP-06 (adaptado de Tyson, 1993; Menezes et al., 2008). 
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Kelley et al. (1994) utilizando os valores percentuais de COT e ST elaboraram uma relação 

para caracterizar tendências de ambientes deposicionais de água doce, marinho normal e marinho 

restrito (euxínico). 

Aplicando este conceito para os quatro intervalos do testemunho BP-04 definidos pela análise 

de agrupamento (Modo Q), observamos que os intervalos I e II seguem o padrão de um ambiente 

marinho normal, o intervalo III foi plotado no campo transicional entre um ambiente de água doce e o 

marinho, e o intervalo IV segue a tendência de um ambiente de água doce (Fig. 5.30). O fato do 

intervalo IV indicar um ambiente de água doce pode ser explicado devido a condições desfavoráveis 

à preservação da matéria orgânica com baixos valores percentuais de COT. 

Igualmente, para os quatro intervalos do testemunho BP-05 definidos pela análise de 

agrupamento (Modo Q), observa-se que o intervalo I segue a tendência de ambiente de água doce, o 

intervalo II se mostra como um ambiente transicional entre água doce e marinho normal, e os 

intervalos III e IV apresentam padrão de ambiente marinho normal (Fig. 5.31). Igualmente como no 

testemunho BP-04, o fato dos componentes orgânicos indicarem tratar-se de ambientes marinho, o 

intervalo I deste testemunho mostra condições de água doce que provavelmente é resultado de 

condições desfavoráveis à preservação da matéria orgânica. 

Para os testemunhos BP-01 e BP-06, devido aos baixos valores de COT e ST, esses gráficos 

mostraram-se pouco representativos, por esta razão não foram interpretados. 
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Figura 5.30 – Caracterização do ambiente deposicional com base na relação COT versus ST para os quatro 
intervalos do testemunho BP-04 (adaptado de Kelley et al., 1994). 
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Figura 5.31 – Caracterização do ambiente deposicional com base na relação COT versus ST para os quatro 
intervalos do testemunho BP-05 (adaptado de Kelley et al., 1994). 



____________________________CAPÍTULO VI____________________________ 
 

CONCLUSÕES 
 

Nas quatro seções sedimentares há predominância dos componentes orgânicos do grupo dos 

fitoclastos no total dos componentes orgânicos particulados, seguido do grupo dos palinomorfos e 

subordinadamente do grupo da matéria orgânica amorfa. No geral, esse dado indica um ambiente 

tipicamente proximal com influência de fontes flúvio-deltáicas. 

A análise de agrupamento (Modo R) agrupou os componentes orgânicos de acordo com suas 

tendências de distribuição. No geral, nas quatro seções sedimentares analisadas, tanto grupos de 

componentes orgânicos com tendências de distribuição em fácies proximais (Botryococcus, fitoclastos 

não-opacos não-bioestruturados e esporos), quanto em fácies distais (fitoclastos não-opacos 

bioestruturados, fitoclastos opacos e dinocistos), apresentaram correlação positiva, mostrando que os 

componentes orgânicos apresentam tendências de distribuição concordantes (tendência 

proximal/distal e equivalência hidrodinâmica). 

A análise de agrupamento (Modo Q), com base nos dados de abundância relativa dos 

subgrupos da matéria orgânica, definiu três intervalos para o testemunho BP-01, quatro para o BP-04, 

quatro para o BP-05 e três para o BP-06. As variações médias percentuais dos subgrupos dos 

componentes orgânicos estão diretamente relacionadas a intervalos de maior ou menor influência de 

aporte de matéria orgânica continental para dentro da bacia e a paleoprodutividade orgânica primária. 

O testemunho BP-01 apresentou uma associação de componentes orgânicos típica de 

ambiente plataformal intermediário (nerítico médio a interno). O grupo dos palinomorfos apresentou 

apenas componentes alóctones ao ambiente marinho, que dão indicações apenas das suas 

tendências de distribuições de acordo com a hidrodinâmica das partículas. A interpretação ambiental 

proposta para esta seção sedimentar, com base nos dados de palinofácies, é de um ambiente de 

transição plataforma-bacia sob regime disóxico, passando à plataforma proximal óxica e voltando a 

condições de transição plataforma-bacia sob regime disóxico em direção ao topo da seção. 

O testemunho BP-04 mostrou na base da seção sedimentar larga predominância de 

fitoclastos opacos e presença de grandes quantidades de esclereídeos carbonizados em associação 

com os demais componentes, indicando processo de combustão pré-deposicional na área fonte 

continental (incêndios naturais em florestas). No grupo dos palinomorfos os cistos de dinoflagelados, 

autóctones ao ambiente marinho, dão melhores respostas quanto às condições ambientais na época 

da deposição. A associação de dinocistos observada na base do testemunho sugere um ambiente 

nerítico médio com condições marinhas normais. Em direção ao topo da seção sedimentar condições 

mais proximais (nerítico interno) são atestadas pela associação dos componentes orgânicos, 

incluindo um bloom de Subtilisphaera no intervalo III. Com base nos dados de palinofácies e de COT 

versus ST é proposto um ambiente de plataforma proximal óxica, passando a distal óxica e 

retornando a proximal óxica com influxos de água doce, da base para o topo do testemunho. 

Na base da seção sedimentar do testemunho BP-05 não ocorre palinomorfos marinhos 

sugerindo maior influência de material orgânico de origem continental, cuja associação é de ambiente 
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proximal, provavelmente nerítico interno com influxos de fontes flúvio-deltáicas. A partir do intervalo II 

até o topo do testemunho a associação de dinocistos indica um ambiente marinho normal nerítico 

médio, passando a nerítico interno em direção ao topo. A interpretação ambiental com base nos 

dados de palinofácies e geoquímica sugere uma plataforma proximal óxica com influxo de água doce, 

passando a óxica distal e retornando a condições óxicas proximais sob regime marinho normal. 

O testemunho BP-06 apresentou associação de componentes orgânicos típica de ambiente 

plataformal proximal (nerítico interno), o grupo dos palinomorfos apresentou apenas componentes 

alóctones ao ambiente marinho. Com base nos dados de palinofácies é proposto para esta seção um 

ambiente de transição plataforma-bacia sob regime disóxico, passando a plataforma óxica distal 

dominada por lama. 

A análise de agrupamento (Modo Q) possibilitou a separação de intervalos com base no 

agrupamento das amostras. No entanto, a correlação desses intervalos nos quatro testemunhos não 

se mostrou conclusiva. De modo que, ambientes deposicionais similares são observados para as 

quatro seções sedimentares, mas dados concretos de palinofácies e palinologia para a correlação 

desses intervalos não se mostraram favoráveis. 

Os testemunhos BP-01 e BP-06 mostraram valores de COT muito baixos. Este fato 

provavelmente está relacionado com condições desfavoráveis a preservação da matéria orgânica. 

Fatores como flutuações na profundidade da lâmina d’água promovendo oxigenação no leito 

sedimentar e baixa produtividade orgânica primária, podem ter afetado o teor de carbono orgânico 

nos sedimentos. 

Nos testemunhos BP-04 e BP-05, condições mais favoráveis para a preservação da matéria 

orgânica são evidenciadas, no entanto ainda com teores moderados a baixos (média percentual de 

COT de 0,47%), comuns a ambientes de plataforma carbonática rasa. Os valores mais elevados de 

COT foram observados nas amostras BP-04/03, BP-05/04 e BP-05/05, no entanto, compreendem 

sedimentos ricos em matéria orgânica lenhosa, associados a momentos de maior aporte de material 

continental. Considerando que o paleoambiente deposicional compreende uma plataforma 

carbonática rasa, condições de baixo aporte de sedimentos siliciclásticos de origem continental são 

esperadas. 

No geral, para as quatro seções sedimentares valores baixos a moderados de COT são 

observados, indicando um baixo potencial para geração de hidrocarbonetos. 

Na base dos testemunhos BP-01 e BP-04 foram encontrados acritarcos e prasinófitas de 

idade paleozóica (Devoniano?) retrabalhados. Este fato corrobora com a interpretação de que na 

época da deposição dos sedimentos analisados, houve remobilização de sedimentos paleozóicos na 

área fonte. 

Condições de imaturidade térmica observadas opticamente nos componentes orgânicos 

particulados, associados a baixos valores de COT, não justificaram a realização de análises 

especificas para determinação do grau de maturação térmica dos sedimentos (Pirólise Rock-eval). 

Sugere-se para trabalhos futuros análises de sedimentos de porções mais distais da bacia (offshore), 

onde pacotes sedimentares mais espessos e condições mais favoráveis de preservação da matéria 

orgânica e de maturidade térmica podem ser encontrados. 
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ANEXO A – Resultados das Análises 

Quadro 1 – Valores percentuais dos três grupos de componentes da matéria orgânica do testemunho BP-01. 
Amostra Profundidade (m) Fitoclasto (%) MOA (%) Palinomorfo (%) 
BP-01/01 30,00-30,10 64,8 13,6 21,6 
BP-01/02 31,00-31,08 63,3 16,1 20,6 
BP-01/06 40,00-40,12 68,4 9,8 21,8 
BP-01/07 41,70-41,79 53,4 16,1 30,5 
BP-01/08 44,50-44,57 52,1 16,4 31,5 
BP-01/11 49,00-49,10 52,3 13,9 33,7 
BP-01/12 50,00-50,12 59,0 16,8 24,2 
BP-01/16 56,00-56,08 61,0 23,3 15,7 
BP-01/17 57,70-57,80 61,0 18,8 20,2 

 Média 59,5 16,1 24,4 
 Desvio Padrão 5,8 3,7 6,1 

 
Quadro 2 – Valores percentuais dos três grupos de componentes da matéria orgânica do testemunho BP-04. 

Amostra Profundidade (m) Fitoclasto (%) MOA (%) Palinomorfo (%) 
BP-04/01 39,00-39,10 79,6 4,7 15,7 
BP-04/02 40,00-40,08 81,9 2,2 15,9 
BP-04/03 40,60-40,68 70,2 6,5 23,3 
BP-04/06 47,00-47,09 31,7 7,5 60,9 
BP-04/07 48,50-48,60 55,3 7,7 37,0 
BP-04/08 50,60-50,70 82,2 6,6 11,2 
BP-04/09 52,50-52,57 71,5 3,9 24,6 
BP-04/10 54,00-54,07 66,6 5,6 27,8 
BP-04/11 56,00-56,09 75,2 11,1 13,8 
BP-04/15 61,20-61,30 68,2 5,7 26,1 
BP-04/16 63,00-63,08 54,8 8,8 36,4 
BP-04/17 64,00-64,10 56,4 4,8 38,8 
BP-04/18 66,00-66,10 52,8 6,7 40,5 
BP-04/19 67,00-67,08 81,2 6,2 12,6 
BP-04/21 69,20-69,30 66,9 6,3 26,8 
BP-04/22 69,90-70,00 71,9 12,2 15,8 

 Média 66,7 6,6 26,7 
 Desvio Padrão 13,6 2,5 13,4 

 
Quadro 3 – Valores percentuais dos três grupos de componentes da matéria orgânica do testemunho BP-05. 

Amostra Profundidade (m) Fitoclasto (%) MOA (%) Palinomorfo (%) 
BP-05/01 39,00-39,15 51,0 14,9 34,1 
BP-05/02 40,00-40,20 38,8 17,1 44,1 
BP-05/03 40,60-40,80 62,1 15,1 22,8 
BP-05/04 47,00-47,14 87,2 1,4 11,4 
BP-05/05 48,50-48,70 80,4 2,7 17,0 
BP-05/06 50,60-50,80 82,9 1,6 15,6 
BP-05/07 52,50-52,65 58,7 10,5 30,8 
BP-05/08 54,00-54,17 66,8 13,4 19,8 
BP-05/09 56,00-56,16 70,3 9,0 20,7 

 Média 66,5 9,5 24,0 
 Desvio Padrão 15,8 6,2 10,4 

 
Quadro 4 – Valores percentuais dos três grupos de componentes da matéria orgânica do testemunho BP-06. 

Amostra Profundidade (m) Fitoclasto (%) MOA (%) Palinomorfo (%) 
BP-06/01 16,50-16,60 65,4 26,0 8,7 
BP-06/02 18,00-18,10 72,5 8,7 18,8 
BP-06/03 19,00-19,10 71,1 12,3 16,6 
BP-06/05 23,60-23,70 51,0 13,3 35,7 
BP-06/06 30,40-34,10 38,3 8,4 53,3 
BP-06/07 32,70-32,80 54,4 35,2 10,4 
BP-06/08 34,00-34,10 75,9 14,6 9,5 
BP-06/09 36,40-36,50 72,9 10,5 16,6 
BP-06/10 52,00-52,11 63,7 12,1 24,2 
BP-06/11 55,00-55,12 60,3 12,9 26,8 

 Média 62,5 15,4 22,1 
 Desvio Padrão 11,8 8,5 13,9 



ANEXO A – Resultados das Análises 

Quadro 5 – Valores percentuais dos subgrupos dos fitoclastos em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-01. 

Amostra Profundidade (m) OP (%) NOPNB 
(%) 

Estriado 
(%) 

Listrado 
(%) 

B+P* 
(%) 

Cutícula 
(%) 

Membrana 
(%) 

BP-01/01 30,00-30,10 15,9 5,6 18,9   0,7 0,0 16,0 7,6 
BP-01/02 31,00-31,08 17,4 15,1 16,4 1,9 0,6 8,1 3,9 
BP-01/06 40,00-40,12 21,5 8,8 17,6 0,0 0,0 14,4 6,2 
BP-01/07 41,70-41,79 20,6 4,5 14,1 0,0 0,0 9,0 5,1 
BP-01/08 44,50-44,57 21,2 2,7 12,4 0,6 0,0 8,8 6,4 
BP-01/11 49,00-49,10 12,7 8,4 7,1 2,2 0,0 11,1 10,8 
BP-01/12 50,00-50,12 13,9 7,7 15,8 0,0 0,0 9,4 12,3 
BP-01/16 56,00-56,08 17,0 6,2 18,7 3,9 0,0 15,1 0,0 
BP-01/17 57,70-57,80 22,6 6,0 11,9 0,0 0,0 10,1 10,4 

 Média 18,1 7,2 14,8 1,0 0,1 11,3 7,0 
 Desvio Padrão 3,6 3,5 3,8 1,4 0,2 4,1 3,8 
*B+P: fitoclastos bandado + perfurado. 
 
Quadro 6 – Valores percentuais dos subgrupos dos fitoclastos em relação ao total de fitoclastos do testemunho 
BP-01. 

Amostra Profundidade (m) OP (%) NOPNB 
(%) 

Estriado 
(%) 

Listrado 
(%) 

B+P* 
(%) 

Cutícula 
(%) 

Membrana 
(%) 

BP-01/01 30,00-30,10 24,6 8,7 29,2 1,0 0,0 24,6 11,8 
BP-01/02 31,00-31,08 27,4 23,9 25,9 3,0 1,0 12,7 6,1 
BP-01/06 40,00-40,12 31,4 12,9 25,7 0,0 0,0 21,0 9,0 
BP-01/07 41,70-41,79 38,6 8,4 26,5 0,0 0,0 16,9 9,6 
BP-01/08 44,50-44,57 40,7 5,2 23,8 1,2 0,0 16,9 12,2 
BP-01/11 49,00-49,10 24,3 16,0 13,6 4,1 0,0 21,3 20,7 
BP-01/12 50,00-50,12 23,5 13,1 26,8 0,0 0,0 15,8 20,8 
BP-01/16 56,00-56,08 28,0 10,2 30,6 6,5 0,0 24,7 0,0 
BP-01/17 57,70-57,80 37,1 9,8 19,5 0,0 0,0 16,6 17,1 

 Média 30,6 12,0 24,6 1,8 0,1 18,9 11,9 
 Desvio Padrão 6,6 5,4 5,2 2,3 0,3 6,3 6,8 
*B+P: fitoclastos bandado + perfurado. 
 
Quadro 7 – Valores percentuais dos subgrupos dos palinomorfos em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-01. 

Amostra Profundidade 
(m) 

Esporo (%) Pólen (%) Botryococcus 
(%) 

Dinoflagelado 
(%) 

Palinoforaminifero 
(%) 

BP-01/01 30,00-30,10 0,0 7,0 14,6 0,0 0,0 
BP-01/02 31,00-31,08 1,9 10,0 8,7 0,0 0,0 
BP-01/06 40,00-40,12 7,2 7,2 7,5 0,0 0,0 
BP-01/07 41,70-41,79 2,9 12,5 10,6 0,0 0,0 
BP-01/08 44,50-44,57 6,4 14,8 10,3 0,0 0,0 
BP-01/11 49,00-49,10 3,4 18,6 11,8 0,0 0,0 
BP-01/12 50,00-50,12 5,8 8,4 10,0 0,0 0,0 
BP-01/16 56,00-56,08 0,0 2,0 13,8 0,0 0,0 
BP-01/17 57,70-57,80 1,5 3,9 14,9 0,0 0,0 

 Média 3,2 9,4 11,3 0,0 0,0 
 Desvio Padrão 2,7 5,3 2,6 0,0 0,0 
 
Quadro 8 – Valores percentuais dos subgrupos dos palinomorfos em relação ao total de palinomorfos do 
testemunho BP-01. 

Amostra Profundidade 
(m) 

Esporo (%) Pólen (%) Botryococcus 
(%) 

Dinoflagelado 
(%) 

Palinoforaminifero 
(%) 

BP-01/01 30,00-30,10 0,0 32,3 67,7 0,0 0,0 
BP-01/02 31,00-31,08 9,4 48,4 42,2 0,0 0,0 
BP-01/06 40,00-40,12 32,8 32,8 34,3 0,0 0,0 
BP-01/07 41,70-41,79 9,5 41,1 34,7 0,0 0,0 
BP-01/08 44,50-44,57 20,2 47,1 32,7 0,0 0,0 
BP-01/11 49,00-49,10 10,1 55,0 34,9 0,0 0,0 
BP-01/12 50,00-50,12 24,0 34,7 41,3 0,0 0,0 
BP-01/16 56,00-56,08 0,0 12,5 87,5 0,0 0,0 
BP-01/17 57,70-57,80 7,4 19,1 73,5 0,0 0,0 

 Média 12,6 35,9 49,9 0,0 0,0 
 Desvio Padrão 11,0 13,8 20,7 0,0 0,0 



ANEXO A – Resultados das Análises 

Quadro 9 – Valores percentuais dos subgrupos da MOA em relação ao total da matéria orgânica do testemunho 
BP-01. 

Amostra Profundidade (m) HTFL (%) HTNFL (%) HMFL (%) HMNFL (%) Resina (%) 
BP-01/01 30,00-30,10 1,7 0,0 0,0 0,0 12,0 
BP-01/02 31,00-31,08 1,0 0,0 0,0 0,0 15,1 
BP-01/06 40,00-40,12  1,0 0,0 0,3 0,0 8,5 
BP-01/07 41,70-41,79 1,9 0,0 0,6 0,0 13,5 
BP-01/08 44,50-44,57 3,6 0,0 0,9 0,0 11,8 
BP-01/11 49,00-49,10 0,6 0,0 0,9 0,0 12,4 
BP-01/12 50,00-50,12 3,2 0,0 0,0 0,0 13,5 
BP-01/16 56,00-56,08 2,3 0,0 0,3 0,0 20,7 
BP-01/17 57,70-57,80 1,8 0,0 0,9 0,0 16,1 

 Média 1,9 0,0 0,4 0,0 13,7 
 Desvio Padrão 1,0 0,0 0,4 0,0 3,4 
 
 
 
 
Quadro 10 – Valores percentuais dos subgrupos da MOA em relação ao total de MOA do testemunho BP-01. 

Amostra Profundidade (m) HTFL (%) HTNFL (%) HMFL (%) HMNFL (%) Resina (%) 
BP-01/01 30,00-30,10 12,2 0,0 0,0 0,0 87,8 
BP-01/02 31,00-31,08 6,0 0,0 0,0 0,0 94,0 
BP-01/06 40,00-40,12 10,0 0,0 3,3 0,0 86,7 
BP-01/07 41,70-41,79 12,0 0,0 4,0 0,0 84,0 
BP-01/08 44,50-44,57 22,2 0,0 5,6 0,0 72,2 
BP-01/11 49,00-49,10 4,4 0,0 6,7 0,0 88,9 
BP-01/12 50,00-50,12 19,2 0,0 0,0 0,0 80,8 
BP-01/16 56,00-56,08 9,9 0,0 1,4 0,0 88,7 
BP-01/17 57,70-57,80 9,5 0,0 4,8 0,0 85,7 

 Média 11,7 0,0 2,9 0,0 85,4 
 Desvio Padrão 5,7 0,0 2,6 0,0 6,1 
 
 
 
 
Quadro 11 – Valores percentuais dos subgrupos dos fitoclastos em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-04. 

Amostra Profundidade (m) OP (%) NOPNB 
(%) 

Estriado 
(%) 

Listrado 
(%) 

B+P* (%) Cutícula 
(%) 

Membrana 
(%) 

BP-04/01 39,00-39,10 1,3 26,4 23,2 4,7 2,6 19,8 1,6 
BP-04/02 40,00-40,08 3,4 9,2 46,3 3,1 4,1 14,2 1,7 
BP-04/03 40,60-40,68 0,5 16,3 32,9 1,9 1,7 12,5 4,3 
BP-04/06 47,00-47,09 20,5 5,6 0,6 0,0 0,3 3,4 1,2 
BP-04/07 48,50-48,60 11,0 16,2 0,0 0,0 0,0 20,6 7,7 
BP-04/08 50,60-50,70 18,7 6,6 30,7 0,0 0,0 18,7 7,5 
BP-04/09 52,50-52,57 31,5 23,7 1,1 0,9 0,2 10,3 3,7 
BP-04/10 54,00-54,07 25,7 15,0 0,3 0,8 0,0 12,3 12,6 
BP-04/11 56,00-56,09 10,1 49,4 1,0 3,2 0,5 2,9 8,1 
BP-04/15 61,20-61,30 48,0 12,3 0,0 0,0 0,0 1,8 6,0 
BP-04/16 63,00-63,08 25,2 18,9 3,6 0,0 2,2 2,2 2,7 
BP-04/17 64,00-64,10 29,9 14,7 0,7 1,2 0,0 4,8 5,1 
BP-04/18 66,00-66,10 18,8 23,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,0 
BP-04/19 67,00-67,08 19,3 32,1 0,8 4,1 4,6 8,2 12,1 
BP-04/21 69,20-69,30 26,3 8,8 14,5 0,0 1,3 11,5 4,5 
BP-04/22 69,90-70,00 16,9 18,9 16,7 0,8 0,8 14,4 3,3 

 Média 19,2 18,6 10,8 1,3 1,1 10,1 5,6 
 Desvio Padrão 12,4 11,0 15,0 1,6 1,5 8,7 3,4 

*B+P: fitoclastos bandado + perfurado. 
 
 
 
 



ANEXO A – Resultados das Análises 

Quadro 12 – Valores percentuais dos subgrupos dos fitoclastos em relação ao total de fitoclastos do testemunho 
BP-04. 

Amostra Profundidade (m) OP (%) NOPNB 
(%) 

Estriado 
(%) 

Listrado 
(%) 

B+P* (%) Cutícula 
(%) 

Membrana 
(%) 

BP-04/01 39,00-39,10 1,6 33,1 29,2 5,9 3,3 25,0 2,0 
BP-04/02 40,00-40,08 4,1 11,2 56,5 3,8 5,0 17,3 2,1 
BP-04/03 40,60-40,68 0,7 23,3 46,9 2,7 2,4 17,8 6,2 
BP-04/06 47,00-47,09 64,7 17,6 2,0 0,0 1,0 10,8 3,9 
BP-04/07 48,50-48,60 19,8 29,2 0,0 0,0 0,0 37,1 13,9 
BP-04/08 50,60-50,70 22,7 8,0 37,4 0,0 0,0 22,7 9,1 
BP-04/09 52,50-52,57 44,1 33,1 1,6 1,3 0,3 14,5 5,1 
BP-04/10 54,00-54,07 38,6 22,5 0,4 1,2 0,0 18,5 18,9 
BP-04/11 56,00-56,09 13,4 65,7 1,3 4,2 0,7 3,9 10,8 
BP-04/15 61,20-61,30 70,5 18,1 0,0 0,0 0,0 2,6 8,8 
BP-04/16 63,00-63,08 46,0 34,5 6,5 0,0 4,0 4,0 5,0 
BP-04/17 64,00-64,10 53,0 26,1 1,3 2,1 0,0 8,5 9,0 
BP-04/18 66,00-66,10 35,7 43,6 0,0 0,0 0,0 7,5 13,2 
BP-04/19 67,00-67,08 23,7 39,6 0,9 5,1 5,7 10,1 14,9 
BP-04/21 69,20-69,30 39,3 13,1 21,7 0,0 1,9 17,2 6,7 
BP-04/22 69,90-70,00 23,6 26,3 23,2 1,2 1,2 20,1 4,6 

 Média 31,3 27,8 14,3 1,7 1,6 14,9 8,4 
 Desvio Padrão 21,3 14,3 19,0 2,0 1,9 12,3 4,9 

*B+P: fitoclasto bandado + perfurado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 13 – Valores percentuais dos subgrupos dos palinomorfos em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-04. 

Amostra Profundidade (m) Esporo (%) Pólen (%) Chloroccocales 
(%) 

Dinoflagelado 
(%) 

Palinoforaminifero 
(%) 

BP-04/01 39,00-39,10 8,9 5,5 0,3 1,0 0,0 
BP-04/02 40,00-40,08 6,3 8,7 0,7 0,2 0,0 
BP-04/03 40,60-40,68 10,3 7,0 3,4 0,0 0,0 
BP-04/06 47,00-47,09 0,9 5,9 3,4 50,6 0,0 
BP-04/07 48,50-48,60 1,1 10,7 25,2 0,0 0,0 
BP-04/08 50,60-50,70 0,6 6,3 4,3 0,0 0,0 
BP-04/09 52,50-52,57 1,1 13,6 6,7 3,2 0,0 
BP-04/10 54,00-54,07 6,7 4,5 16,6 0,0 0,0 
BP-04/11 56,00-56,09 0,7 6,4 6,6 0,0 0,0 
BP-04/15 61,20-61,30 0,0 7,5 5,4 13,2 0,0 
BP-04/16 63,00-63,08 2,5 8,8 2,2 18,6 4,4 
BP-04/17 64,00-64,10 1,0 4,3 2,7 30,8 0,0 
BP-04/18 66,00-66,10 4,2 4,2 4,9 23,5 3,7 
BP-04/19 67,00-67,08 0,3 3,1 3,6 4,9 0,8 
BP-04/21 69,20-69,30 3,8 4,0 7,5 8,3 3,3 
BP-04/22 69,90-70,00 1,1 7,5 5,6 1,1 0,6 

 Média 3,1 6,7 6,2 9,7 0,8 
 Desvio Padrão 3,3 2,7 6,3 14,6 1,5 
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Quadro 14 – Valores percentuais dos subgrupos dos palinomorfos em relação ao total de palinomorfos do 
testemunho BP-04. 

Amostra Profundidade (m) Esporo (%) Pólen (%) Chloroccocales 
(%) 

Dinoflagelado 
(%) 

Palinoforaminifero 
(%) 

BP-04/01 39,00-39,10 56,7 35,0 1,7 6,7 0,0 
BP-04/02 40,00-40,08 45,9 48,6 4,1 1,4 0,0 
BP-04/03 40,60-40,68 38,6 33,0 15,9 0,0 0,0 
BP-04/06 47,00-47,09 15,0 8,4 4,8 71,8 0,0 
BP-04/07 48,50-48,60 20,6 23,6 55,8 0,0 0,0 
BP-04/08 50,60-50,70 47,9 31,0 21,1 0,0 0,0 
BP-04/09 52,50-52,57 25,0 43,4 21,3 10,3 0,0 
BP-04/10 54,00-54,07 30,1 15,0 54,9 0,0 0,0 
BP-04/11 56,00-56,09 39,1 29,9 31,0 0,0 0,0 
BP-04/15 61,20-61,30 28,1 20,7 14,9 36,4 0,0 
BP-04/16 63,00-63,08 21,5 20,3 5,1 43,0 10,1 
BP-04/17 64,00-64,10 17,8 9,4 5,8 67,0 0,0 
BP-04/18 66,00-66,10 17,9 9,5 11,1 53,2 8,4 
BP-04/19 67,00-67,08 41,5 14,6 17,1 23,2 3,7 
BP-04/21 69,20-69,30 27,0 12,7 23,8 26,2 10,3 
BP-04/22 69,90-70,00 39,1 31,0 23,0 4,6 2,3 

 Média 32,0 24,1 19,5 21,5 2,2 
 Desvio Padrão 12,4 12,4 16,4 25,4 3,9 

 
Quadro 15 – Valores percentuais dos subgrupos da MOA em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-04. 

Amostra Profundidade (m) HTFL (%) HTNFL (%) HMFL (%) HMNFL (%) Resina (%) 
BP-04/01 39,00-39,10 0,0 0,0 0,5 0,0 4,2 
BP-04/02 40,00-40,08 0,0 0,0 0,5 0,0 1,7 
BP-04/03 40,60-40,68 0,5 0,0 2,4 0,0 3,6 
BP-04/06 47,00-47,09 1,2 0,3 4,7 0,0 1,2 
BP-04/07 48,50-48,60 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 
BP-04/08 50,60-50,70 3,2 0,0 1,1 0,0 2,3 
BP-04/09 52,50-52,57 0,0 0,0 0,7 0,0 3,2 
BP-04/10 54,00-54,07 0,5 0,0 0,0 0,0 5,1 
BP-04/11 56,00-56,09 1,0 0,0 5,7 0,0 4,4 
BP-04/15 61,20-61,30 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 
BP-04/16 63,00-63,08 0,0 0,0 3,6 0,3 4,9 
BP-04/17 64,00-64,10 0,2 0,0 1,7 0,0 2,9 
BP-04/18 66,00-66,10 0,7 0,0 1,2 0,0 4,9 
BP-04/19 67,00-67,08 0,0 0,0 1,0 0,0 5,1 
BP-04/21 69,20-69,30 0,0 0,5 1,0 0,3 4,5 
BP-04/22 69,90-70,00 1,7 0,0 5,0 0,6 5,0 

 Média 0,6 0,1 1,8 0,1 4,2 
 Desvio Padrão 0,9 0,1 1,9 0,2 1,6 

 
Quadro 16 – Valores percentuais dos subgrupos da MOA em relação ao total de MOA do testemunho BP-04. 

Amostra Profundidade (m) HTFL (%) HTNFL (%) HMFL (%) HMNFL (%) Resina (%) 
BP-04/01 39,00-39,10 0,0 0,0 11,1 0,0 88,9 
BP-04/02 40,00-40,08 0,0 0,0 22,2 0,0 77,8 
BP-04/03 40,60-40,68 7,4 0,0 37,0 0,0 55,6 
BP-04/06 47,00-47,09 16,7 4,2 62,5 0,0 16,7 
BP-04/07 48,50-48,60 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
BP-04/08 50,60-50,70 47,8 0,0 17,4 0,0 34,8 
BP-04/09 52,50-52,57 0,0 0,0 17,6 0,0 82,4 
BP-04/10 54,00-54,07 9,5 0,0 0,0 0,0 90,5 
BP-04/11 56,00-56,09 8,9 0,0 51,1 0,0 40,0 
BP-04/15 61,20-61,30 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
BP-04/16 63,00-63,08 0,0 0,0 40,6 3,1 56,3 
BP-04/17 64,00-64,10 5,0 0,0 35,0 0,0 60,0 
BP-04/18 66,00-66,10 10,3 0,0 17,2 0,0 72,4 
BP-04/19 67,00-67,08 0,0 0,0 16,7 0,0 83,3 
BP-04/21 69,20-69,30 0,0 8,0 16,0 4,0 72,0 
BP-04/22 69,90-70,00 13,6 0,0 40,9 4,5 40,9 

 Média 7,5 0,8 24,1 0,7 67,0 
 Desvio Padrão 12,2 2,2 18,6 1,6 24,7 



ANEXO A – Resultados das Análises 

Quadro 17 – Valores percentuais dos subgrupos dos fitoclastos em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-05. 

Amostra Profundidade (m) OP (%) NOPNB 
(%) 

Estriado 
(%) 

Listrado 
(%) 

B+P* (%) Cutícula 
(%) 

Membrana 
(%) 

BP-05/01 39,00-39,15 13,5 35,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,3 
BP-05/02 40,00-40,20 10,0 21,0 1,0 0,0 0,0 3,9 2,9 
BP-05/03 40,60-40,80 3,0 19,8 0,0 0,0 0,5 17,1 21,8 
BP-05/04 47,00-47,14 2,0 37,0 22,2 10,5 2,3 2,9 10,3 
BP-05/05 48,50-48,70 0,6 35,1 17,3 11,3 0,3 7,5 8,3 
BP-05/06 50,60-50,80 10,6 45,2 0,0 0,6 0,3 22,5 3,7 
BP-05/07 52,50-52,65 16,6 13,7 0,0 0,6 1,7 15,4 10,8 
BP-05/08 54,00-54,17 18,0 18,6 7,9 1,2 0,6 11,9 8,5 
BP-05/09 56,00-56,16 24,8 19,3 2,1 0,0 0,0 12,4 11,7 

 Média 11,0 27,2 5,6 2,7 0,6 10,4 8,9 
 Desvio Padrão 8,2 10,9 8,5 4,7 0,8 11,8 6,0 

*B+P: fitoclasto bandado + perfurado. 
 
Quadro 18 – Valores percentuais dos subgrupos dos fitoclastos em relação ao total de fitoclastos do testemunho 
BP-05. 

Amostra Profundidade (m) OP (%) NOPNB 
(%) 

Estriado 
(%) 

Listrado 
(%) 

B+P* (%) Cutícula 
(%) 

Membrana 
(%) 

BP-05/01 39,00-39,15 26,4 68,5 0,0 0,0 0,0 0,6 4,5 
BP-05/02 40,00-40,20 25,7 54,1 2,7 0,0 0,0 10,1 7,4 
BP-05/03 40,60-40,80 4,8 31,9 0,0 0,0 0,8 27,5 35,1 
BP-05/04 47,00-47,14 2,3 42,5 25,5 12,1 2,6 3,3 11,8 
BP-05/05 48,50-48,70 0,7 43,7 21,5 14,1 0,4 9,3 10,4 
BP-05/06 50,60-50,80 12,8 54,5 0,0 0,8 0,4 27,1 4,5 
BP-05/07 52,50-52,65 28,2 23,3 0,0 1,0 3,0 26,3 18,3 
BP-05/08 54,00-54,17 26,9 27,9 11,9 1,8 0,9 17,8 12,8 
BP-05/09 56,00-56,16 35,3 27,5 2,9 0,0 0,0 17,6 16,7 

 Média 18,1 41,5 7,2 3,3 0,9 15,5 13,5 
 Desvio Padrão 13,0 15,3 10,0 5,6 1,1 16,6 9,4 

*B+P: fitoclasto bandado + perfurado. 
 
Quadro 19 – Valores percentuais dos subgrupos dos palinomorfos em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-05. 

Amostra Profundidade (m) Esporo (%) Pólen (%) Botryococcus 
(%) 

Dinoflagelado 
(%) 

Palinoforaminifero 
(%) 

BP-05/01 39,00-39,15 0,3 0,0 3,7 21,5 8,6 
BP-05/02 40,00-40,20 0,3 2,6 1,0 31,5 8,7 
BP-05/03 40,60-40,80 0,2 1,0 0,5 11,6 9,4 
BP-05/04 47,00-47,14 0,0 0,0 0,0 5,7 5,7 
BP-05/05 48,50-48,70 0,0 0,9 0,3 10,7 4,5 
BP-05/06 50,60-50,80 0,0 2,2 3,4 5,3 4,4 
BP-05/07 52,50-52,65 2,6 10,5 17,2 0,0 0,0 
BP-05/08 54,00-54,17 1,2 4,0 14,6 0,0 0,0 
BP-05/09 56,00-56,16 1,0 6,2 13,4 0,0 0,0 

 Média 0,6 3,0 6,0 9,6 4,6 
 Desvio Padrão 0,9 3,4 7,0 10,8 3,9 

 
Quadro 20 – Valores percentuais dos subgrupos dos palinomorfos em relação ao total de palinomorfos do 
testemunho BP-05. 

Amostra Profundidade (m) Esporo (%) Pólen (%) Botryococcus 
(%) 

Dinoflagelado 
(%) 

Palinoforaminifero 
(%) 

BP-05/01 39,00-39,15 0,8 0,0 10,9 63,0 25,2 
BP-05/02 40,00-40,20 0,6 6,0 2,4 71,4 19,6 
BP-05/03 40,60-40,80 1,1 4,3 2,2 51,1 41,3 
BP-05/04 47,00-47,14 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 
BP-05/05 48,50-48,70 0,0 5,3 1,8 63,2 26,3 
BP-05/06 50,60-50,80 0,0 14,0 22,0 34,0 28,0 
BP-05/07 52,50-52,65 8,5 34,0 55,7 0,0 0,0 
BP-05/08 54,00-54,17 6,2 20,0 73,8 0,0 0,0 
BP-05/09 56,00-56,16 5,0 30,0 65,0 0,0 0,0 

 Média 2,5 12,6 26,0 37,0 21,2 
 Desvio Padrão 3,2 12,7 30,3 29,6 18,3 

 



ANEXO A – Resultados das Análises 

Quadro 21 – Valores percentuais dos subgrupos da MOA em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-05. 

Amostra Profundidade (m) HTFL (%) HTNFL (%) HMFL (%) HMNFL (%) Resina (%) 
BP-05/01 39,00-39,15 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 
BP-05/02 40,00-40,20 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 
BP-05/03 40,60-40,80 0,0 0,0 1,7 0,0 13,4 
BP-05/04 47,00-47,14 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 
BP-05/05 48,50-48,70 0,0 0,0 0,9 0,0 1,8 
BP-05/06 50,60-50,80 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 
BP-05/07 52,50-52,65 1,7 0,3 2,3 0,0 6,1 
BP-05/08 54,00-54,17 2,1 0,0 0,0 0,0 11,3 
BP-05/09 56,00-56,16 3,8 0,0 1,4 0,0 3,8 

 Média 0,9 0,0 1,0 0,0 7,6 
 Desvio Padrão 1,4 0,1 0,9 0,0 6,7 

 
Quadro 22 – Valores percentuais dos subgrupos da MOA em relação ao total de MOA do testemunho BP-05. 

Amostra Profundidade (m) HTFL (%) HTNFL (%) HMFL (%) HMNFL (%) Resina (%) 
BP-05/01 39,00-39,15 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
BP-05/02 40,00-40,20 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
BP-05/03 40,60-40,80 0,0 0,0 11,5 0,0 88,5 
BP-05/04 47,00-47,14 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
BP-05/05 48,50-48,70 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7 
BP-05/06 50,60-50,80 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
BP-05/07 52,50-52,65 16,7 2,8 22,2 0,0 58,3 
BP-05/08 54,00-54,17 15,9 0,0 0,0 0,0 84,1 
BP-05/09 56,00-56,16 42,3 0,0 15,4 0,0 42,3 

 Média 8,3 0,3 31,4 0,0 60,0 
 Desvio Padrão 14,6 0,9 40,5 0,0 39,0 

 
Quadro 23 – Valores percentuais dos subgrupos dos fitoclastos em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-06. 

Amostra Profundidade (m) OP (%) NOPNB 
(%) 

Estriado 
(%) 

Listrado 
(%) 

B+P* (%) Cutícula 
(%) 

Membrana 
(%) 

BP-06/01 16,50-16,60 11,9 12,8 3,0 0,0 0,3 31,6 5,7 
BP-06/02 18,00-18,10 20,9 11,0 0,9 2,9 0,6 19,1 17,1 
BP-06/03 19,00-19,10 14,2 6,3 3,9 0,0 1,2 26,1 19,5 
BP-06/05 23,60-23,70 12,4 8,0 0,0 0,0 0,3 9,7 20,6 
BP-06/06 30,40-34,10 13,0 8,1 0,9 0,0 1,2 6,3 8,7 
BP-06/07 32,70-32,80 15,1 14,8 6,5 1,8 0,0 6,2 10,1 
BP-06/08 34,00-34,10 21,8 24,7 0,9 3,5 0,0 9,2 15,8 
BP-06/09 36,40-36,50 31,6 12,3 0,6 0,3 0,3 10,5 17,2 
BP-06/10 52,00-52,11 21,6 14,1 5,6 0,0 0,0 15,4 7,2 
BP-06/11 55,00-55,12 24,8 13,6 4,3 0,0 0,0 10,9 6,6 

 Média 18,7 12,6 2,7 0,8 0,4 14,5 12,9 
 Desvio Padrão 6,5 5,1 2,3 1,4 0,5 9,3 5,8 

*B+P: fitoclasto bandado + perfurado. 
 
Quadro 24 – Valores percentuais dos subgrupos dos fitoclastos em relação ao total de fitoclastos do testemunho 
BP-06. 

Amostra Profundidade (m) OP (%) NOPNB 
(%) 

Estriado 
(%) 

Listrado 
(%) 

B+P* (%) Cutícula 
(%) 

Membrana 
(%) 

BP-06/01 16,50-16,60 18,3 19,6 4,6 0,0 0,5 48,4 8,7 
BP-06/02 18,00-18,10 28,8 15,2 1,2 4,0 0,8 26,4 23,6 
BP-06/03 19,00-19,10 20,0 8,8 5,4 0,0 1,7 36,6 27,5 
BP-06/05 23,60-23,70 24,3 15,6 0,0 0,0 0,6 19,1 40,5 
BP-06/06 30,40-34,10 33,9 21,3 2,4 0,0 3,1 16,5 22,8 
BP-06/07 32,70-32,80 27,7 27,2 12,0 3,3 0,0 11,4 18,5 
BP-06/08 34,00-34,10 28,8 32,5 1,3 4,6 0,0 12,1 20,8 
BP-06/09 36,40-36,50 43,4 16,9 0,8 0,4 0,4 14,5 23,6 
BP-06/10 52,00-52,11 33,8 22,1 8,7 0,0 0,0 24,1 11,3 
BP-06/11 55,00-55,12 41,2 22,5 7,1 0,0 0,0 18,1 11,0 

 Média 30,0 20,2 4,3 1,2 0,7 22,7 20,8 
 Desvio Padrão 8,3 6,6 4,0 1,9 1,0 13,1 9,4 

*B+P: fitoclasto bandado + perfurado. 
 



ANEXO A – Resultados das Análises 

Quadro 25 – Valores percentuais dos subgrupos dos palinomorfos em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-06. 

Amostra Profundidade (m) Esporo (%) Pólen (%) Botryococcus 
(%) 

Dinoflagelado 
(%) 

Palinoforaminifero 
(%) 

BP-06/01 16,50-16,60 0,0 1,8 6,9 0,0 0,0 
BP-06/02 18,00-18,10 0,9 9,9 7,0 0,0 0,0 
BP-06/03 19,00-19,10 0,0 4,6 11,1 0,0 0,0 
BP-06/05 23,60-23,70 0,6 15,0 19,2 0,0 0,0 
BP-06/06 30,40-34,10 8,4 25,0 19,9 0,0 0,0 
BP-06/07 32,70-32,80 0,9 5,0 4,4 0,0 0,0 
BP-06/08 34,00-34,10 0,3 4,1 5,1 0,0 0,0 
BP-06/09 36,40-36,50 4,5 2,4 9,6 0,0 0,0 
BP-06/10 52,00-52,11 1,3 3,6 19,3 0,0 0,0 
BP-06/11 55,00-55,12 7,0 4,6 15,2 0,0 0,0 

 Média 2,4 7,6 11,8 0,0 0,0 
 Desvio Padrão 3,1 7,3 6,1 0,0 0,0 

 
Quadro 26 – Valores percentuais dos subgrupos dos palinomorfos em relação ao total de palinomorfos do 
testemunho BP-06. 

Amostra Profundidade (m) Esporo (%) Pólen (%) Botryococcus 
(%) 

Dinoflagelado 
(%) 

Palinoforaminifero 
(%) 

BP-06/01 16,50-16,60 0,0 20,7 79,3 0,0 0,0 
BP-06/02 18,00-18,10 4,6 52,3 36,9 0,0 0,0 
BP-06/03 19,00-19,10 0,0 27,5 66,7 0,0 0,0 
BP-06/05 23,60-23,70 1,7 42,1 53,7 0,0 0,0 
BP-06/06 30,40-34,10 15,8 46,9 37,3 0,0 0,0 
BP-06/07 32,70-32,80 8,6 48,6 42,9 0,0 0,0 
BP-06/08 34,00-34,10 3,3 43,3 53,3 0,0 0,0 
BP-06/09 36,40-36,50 27,3 14,5 58,2 0,0 0,0 
BP-06/10 52,00-52,11 5,4 14,9 79,7 0,0 0,0 
BP-06/11 55,00-55,12 25,9 17,3 56,8 0,0 0,0 

 Média 9,3 32,8 56,5 0,0 0,0 
 Desvio Padrão 10,3 15,3 15,4 0,0 0,0 

 
Quadro 27 – Valores percentuais dos subgrupos da MOA em relação ao total da matéria orgânica do 
testemunho BP-06. 

Amostra Profundidade (m) HTFL (%) HTNFL (%) HMFL (%) HMNFL (%) Resina (%) 
BP-06/01 16,50-16,60 2,1 0,0 17,9 0,6 5,4 
BP-06/02 18,00-18,10 0,0 0,0 1,2 0,0 7,5 
BP-06/03 19,00-19,10 0,0 0,0 2,7 0,0 9,6 
BP-06/05 23,60-23,70 0,0 0,0 5,6 0,0 7,7 
BP-06/06 30,40-34,10 0,0 0,0 0,6 0,0 7,8 
BP-06/07 32,70-32,80 2,4 0,0 13,6 0,0 19,2 
BP-06/08 34,00-34,10 3,2 0,0 3,2 0,0 8,2 
BP-06/09 36,40-36,50 1,8 0,6 7,5 0,0 0,6 
BP-06/10 52,00-52,11 2,0 0,0 0,0 0,0 10,1 
BP-06/11 55,00-55,12 4,6 0,0 0,0 0,0 8,3 

 Média 1,6 0,1 5,2 0,1 8,5 
 Desvio Padrão 1,6 0,2 6,1 0,2 4,6 

 
Quadro 28 – Valores percentuais dos subgrupos da MOA em relação ao total de MOA do testemunho BP-06. 

Amostra Profundidade (m) HTFL (%) HTNFL (%) HMFL (%) HMNFL (%) Resina (%) 
BP-06/01 16,50-16,60 8,0 0,0 69,0 2,3 20,7 
BP-06/02 18,00-18,10 0,0 0,0 13,3 0,0 86,7 
BP-06/03 19,00-19,10 0,0 0,0 21,6 0,0 78,4 
BP-06/05 23,60-23,70 0,0 0,0 42,2 0,0 57,8 
BP-06/06 30,40-34,10 0,0 0,0 7,1 0,0 92,9 
BP-06/07 32,70-32,80 6,7 0,0 38,7 0,0 54,6 
BP-06/08 34,00-34,10 21,7 0,0 21,7 0,0 56,5 
BP-06/09 36,40-36,50 17,1 5,7 71,4 0,0 5,7 
BP-06/10 52,00-52,11 16,2 0,0 0,0 0,0 83,8 
BP-06/11 55,00-55,12 35,9 0,0 0,0 0,0 64,1 

 Média 10,6 0,6 28,5 0,2 60,1 
 Desvio Padrão 12,1 1,8 26,2 0,7 28,4 

 



ANEXO A – Resultados das Análises 

Quadro 29 – Parâmetros palinofaciológicos do testemunho BP-01. 
Amostra Profundidade (m) Razão OP/NOP IPF 
BP-01/01 30,00-30,10 0,63 4,3 
BP-01/02 31,00-31,08 0,51 5,0 
BP-01/06 40,00-40,12 0,81 4,9 
BP-01/07 41,70-41,79 1,10 5,3 
BP-01/08 44,50-44,57 1,35 5,5 
BP-01/11 49,00-49,10 0,72 4,9 
BP-01/12 50,00-50,12 0,59 4,4 
BP-01/16 56,00-56,08 0,59 4,7 
BP-01/17 57,70-57,80 1,27 5,4 

 Média 0,84 4,9 
 Desvio Padrão 0,32 0,4 

 
Quadro 30 – Parâmetros palinofaciológicos do testemunho BP-04. 

Amostra Profundidade (m) Razão OP/NOP IPF 
BP-04/01 39,00-39,10 0,02 3,1 
BP-04/02 40,00-40,08 0,05 2,6 
BP-04/03 40,60-40,68 0,01 2,6 
BP-04/06 47,00-47,09 3,14 7,9 
BP-04/07 48,50-48,60 0,68 5,0 
BP-04/08 50,60-50,70 0,50 3,9 
BP-04/09 52,50-52,57 1,21 6,7 
BP-04/10 54,00-54,07 1,60 6,1 
BP-04/11 56,00-56,09 0,19 5,3 
BP-04/15 61,20-61,30 3,90 8,3 
BP-04/16 63,00-63,08 1,02 7,0 
BP-04/17 64,00-64,10 1,80 7,3 
BP-04/18 66,00-66,10 0,82 6,4 
BP-04/19 67,00-67,08 0,46 5,9 
BP-04/21 69,20-69,30 1,07 5,7 
BP-04/22 69,90-70,00 0,46 4,6 

 Média 1,06 5,5 
 Desvio Padrão 1,11 1,8 

 
Quadro 31 – Parâmetros palinofaciológicos do testemunho BP-05. 

Amostra Profundidade (m) Razão OP/NOP IPF 
BP-05/01 39,00-39,15 0,39 6,2 
BP-05/02 40,00-40,20 0,45 5,8 
BP-05/03 40,60-40,80 0,15 4,0 
BP-05/04 47,00-47,14 0,03 4,0 
BP-05/05 48,50-48,70 0,01 3,9 
BP-05/06 50,60-50,80 0,23 4,9 
BP-05/07 52,50-52,65 1,04 5,6 
BP-05/08 54,00-54,17 0,63 5,3 
BP-05/09 56,00-56,16 1,16 6,0 

 Média 0,45 5,1 
 Desvio Padrão 0,42 0,9 

 
Quadro 32 – Parâmetros palinofaciológicos do testemunho BP-06. 

Amostra Profundidade (m) Razão OP/NOP IPF 
BP-06/01 16,50-16,60 0,74 4,4 
BP-06/02 18,00-18,10 1,36 5,4 
BP-06/03 19,00-19,10 1,26 4,6 
BP-06/05 23,60-23,70 1,50 5,0 
BP-06/06 30,40-34,10 1,26 5,8 
BP-06/07 32,70-32,80 0,65 5,3 
BP-06/08 34,00-34,10 0,75 5,8 
BP-06/09 36,40-36,50 2,33 6,4 
BP-06/10 52,00-52,11 1,10 5,6 
BP-06/11 55,00-55,12 1,39 6,2 

 Média 1,23 5,5 
 Desvio Padrão 0,49 0,7 



ANEXO A – Resultados das Análises 

Quadro 33 – Parâmetros organogeoquímicos do testemunho BP-01. 
Amostra Profundidade (m) COT (%) ST (%) FiCOT 
BP-01/01 30,00-30,10 0,11 0,02 0,07 
BP-01/02 31,00-31,08 0,06 0,01 0,04 
BP-01/06 40,00-40,12 0,12 0,02 0,08 
BP-01/07 41,70-41,79 0,15 0,03 0,08 
BP-01/08 44,50-44,57 0,19 0,02 0,10 
BP-01/11 49,00-49,10 0,14 0,02 0,07 
BP-01/12 50,00-50,12 0,06 0,02 0,04 
BP-01/16 56,00-56,08 0,30 0,02 0,18 
BP-01/17 57,70-57,80 0,21 0,02 0,13 

 Média 0,15 0,02 0,09 
 Desvio Padrão 0,08 0,01 0,05 

 
Quadro 34 – Parâmetros organogeoquímicos do testemunho BP-04. 

Amostra Profundidade (m) COT (%) ST (%) FiCOT 
BP-04/01 39,00-39,10 0,64 0,19 0,51 
BP-04/02 40,00-40,08 0,40 0,13 0,33 
BP-04/03 40,60-40,68 1,06 0,47 0,74 
BP-04/06 47,00-47,09 0,30 0,02 0,10 
BP-04/07 48,50-48,60 0,11 0,00 0,06 
BP-04/08 50,60-50,70 0,16 0,02 0,13 
BP-04/09 52,50-52,57 0,20 0,03 0,14 
BP-04/10 54,00-54,07 0,23 0,05 0,15 
BP-04/11 56,00-56,09 0,46 1,04 0,35 
BP-04/15 61,20-61,30 0,23 0,03 0,16 
BP-04/16 63,00-63,08 0,56 0,73 0,31 
BP-04/17 64,00-64,10 0,62 0,22 0,35 
BP-04/18 66,00-66,10 0,56 0,73 0,30 
BP-04/19 67,00-67,08 0,45 0,67 0,37 
BP-04/21 69,20-69,30 0,41 0,52 0,27 
BP-04/22 69,90-70,00 0,34 0,60 0,24 

 Média 0,42 0,34 0,28 
 Desvio Padrão 0,23 0,33 0,17 

 
Quadro 35 – Parâmetros organogeoquímicos do testemunho BP-05. 

Amostra Profundidade (m) COT (%) ST (%) FiCOT 
BP-05/01 39,00-39,15 0,30 0,30 0,15 
BP-05/02 40,00-40,20 0,32 0,52 0,12 
BP-05/03 40,60-40,80 0,29 0,42 0,18 
BP-05/04 47,00-47,14 1,82 0,56 1,59 
BP-05/05 48,50-48,70 0,92 0,26 0,74 
BP-05/06 50,60-50,80 0,36 0,23 0,30 
BP-05/07 52,50-52,65 0,13 0,01 0,08 
BP-05/08 54,00-54,17 0,23 0,08 0,15 
BP-05/09 56,00-56,16 0,14 0,08 0,10 

 Média 0,50 0,27 0,38 
 Desvio Padrão 0,54 0,19 0,50 

 
Quadro 36 – Parâmetros organogeoquímicos do testemunho BP-06. 

Amostra Profundidade (m) COT (%) ST (%) FiCOT 
BP-06/01 16,50-16,60 0,20 0,02 0,13 
BP-06/02 18,00-18,10 0,14 0,02 0,10 
BP-06/03 19,00-19,10 0,14 0,02 0,10 
BP-06/05 23,60-23,70 0,11 0,01 0,06 
BP-06/06 30,40-34,10 0,18 0,06 0,07 
BP-06/07 32,70-32,80 0,28 0,03 0,15 
BP-06/08 34,00-34,10 0,22 0,12 0,17 
BP-06/09 36,40-36,50 0,13 0,01 0,09 
BP-06/10 52,00-52,11 0,22 0,01 0,14 
BP-06/11 55,00-55,12 0,07 0,02 0,04 

 Média 0,17 0,03 0,11 
 Desvio Padrão 0,06 0,03 0,04 



ANEXO A – Resultados das Análises 

Quadro 37 – Valores percentuais dos grupos e subgrupos de componentes da matéria 
orgânica com a média percentual de cada intervalo do testemunho BP-01. 

Amostra Fito 
(%) 

OP 
(%) 

NOPNB 
(%) 

NOPB 
(%) 

Cut 
(%) 

Memb 
(%) 

Palino 
(%) 

Esp 
(%) 

Pólen 
(%) 

Botry 
(%) 

MOA 
(%) 

HTFL 
(%) 

Res 
(%) 

BP-1/01 64,8 15,9 5,6 19,6 15,9 7,6 21,6 0,0 7,0 14,6 13,6 1,6 12,0 
BP-1/02 63,3 17,4 15,1 19,0 8,0 3,9 20,6 1,9 10,0 8,7 16,1 1,0 15,1 
BP-1/06 68,4 21,5 8,8 17,6 14,3 6,2 21,8 7,2 7,2 7,5 9,8 1,3 8,5 
Média 65,5 18,3 9,9 18,7 12,8 5,9 21,3 3,0 8,0 10,3 13,2 1,3 11,8 
Desvio 
Padrão 

2,6 2,9 4,8 1,0 4,2 1,9 0,7 3,7 1,7 3,8 3,2 0,6 3,3 Int
er

va
lo 

III 

BP-1/07 53,4 20,6 4,5 14,1 9,0 5,1 30,5 2,9 12,5 10,6 16,1 2,6 13,5 
BP-1/08 52,1 21,2 2,7 13,0 8,8 6,4 31,5 6,4 14,8 10,3 16,4 4,5 11,8 
BP-1/11 52,3 12,7 8,4 9,3 11,1 10,8 33,7 3,4 18,6 11,8 13,9 1,5 12,4 
Média 52,6 18,2 5,2 12,2 9,6 7,4 31,9 4,2 15,3 10,9 15,5 2,9 12,6 
Desvio 
Padrão 

0,7 4,7 2,9 2,5 1,3 3,0 1,6 1,9 3,0 0,8 1,3 1,7 0,9 Int
er

va
lo 

II 

BP-1/12 59,0 13,9 7,7 15,8 9,4 12,3 24,2 5,8 8,4 10,0 16,8 3,3 13,5 
BP-1/16 61,0 17,0 6,2 22,6 15,1 0,0 15,7 0,0 2,0 13,8 23,3 2,6 20,7 
BP-1/17 61,0 22,6 6,0 11,9 10,1 10,4 20,2 1,5 3,9 14,9 18,8 1,7 16,1 
Média 60,3 17,8 6,6 16,8 11,5 7,6 20,1 2,4 4,7 12,9 19,6 2,8 16,8 
Desvio 
Padrão 

1,1 4,4 1,0 5,4 3,1 6,6 4,2 3,0 3,3 2,6 3,3 1,2 3,6 Int
er

va
lo 

I 

 
 
 
 
 
 
Quadro 38 – Valores percentuais dos grupos e subgrupos de componentes da matéria 
orgânica com a média percentual de cada intervalo do testemunho BP-04. 

Amostra Fito 
(%) 

OP 
(%) 

NOPNB 
(%) 

NOPB 
(%) 

Cut 
(%) 

Memb 
(%) 

Palino 
(%) 

Esp 
(%) 

Pólen 
(%) 

Chlor 
(%) 

Dino 
(%) 

Palinof 
(%) 

MOA 
(%) 

HMFL 
(%) 

Res 
(%) 

BP-4/01 79,6 1,3 26,4 30,5 19,8 1,6 15,7 8,9 5,5 0,3 1,0 0,0 4,7 0,5 4,2 
BP-4/02 81,9 3,4 9,2 53,5 14,2 1,7 15,9 6,3 8,7 0,7 0,2 0,0 2,2 0,5 1,7 
BP-4/03 70,2 0,5 16,3 36,5 12,5 4,3 23,3 10,3 7,0 3,4 0,0 0,0 6,5 2,9 3,6 
Média 77,3 1,7 17,3 40,2 15,5 2,5 18,3 8,5 7,0 1,4 0,4 0,0 4,5 1,3 3,2 
Desvio 
Padrão 

6,2 1,5 8,6 11,9 3,8 1,6 4,4 2,1 1,6 1,7 0,5 0,0 2,2 1,4 1,3 Int
er

va
lo 

IV
 

BP-4/06 31,7 20,5 5,6 0,9 3,4 1,2 60,9 0,9 5,9 3,4 50,6 0,0 7,5 6,3 1,2 
Média 31,7 20,5 5,6 0,9 3,4 1,2 60,9 0,9 5,9 3,4 50,6 0,0 7,5 6,3 1,2 
Desvio 
Padrão 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Int
er

va
lo 

III 
BP-4/07 55,3 11,0 16,2 0,0 20,5 7,7 37,0 1,1 10,7 25,2 0,0 0,0 7,7 0,0 7,7 
BP-4/08 82,2 18,7 6,6 30,7 18,7 7,5 11,2 0,6 6,3 4,3 0,0 0,0 6,6 4,3 2,3 
BP-4/09 71,5 31,5 23,7 2,3 10,3 3,7 24,6 1,1 13,6 6,7 3,2 0,0 3,9 0,7 3,2 
BP-4/10 66,6 25,7 15,0 1,1 12,3 12,6 27,8 6,7 4,5 16,6 0,0 0,0 5,6 0,5 5,1 
BP-4/11 75,2 10,1 49,4 4,7 2,9 8,1 13,8 0,7 6,4 6,6 0,0 0,0 11,1 6,7 4,4 
Média 70,2 19,4 22,2 7,8 13,0 7,9 22,9 2,0 8,3 11,9 0,6 0,0 7,0 2,4 4,5 
Desvio 
Padrão 

10,0 9,3 16,4 13,0 7,0 3,2 10,6 2,6 3,7 8,8 1,4 0,0 2,7 3,7 2,1 

Int
er

va
lo 

II 

BP-4/15 68,2 48,0 12,3 0,0 1,8 6,0 26,1 0,0 7,5 5,4 13,2 0,0 5,7 0,0 5,7 
BP-4/16 54,8 25,2 18,9 5,8 2,2 2,7 36,4 2,5 8,8 2,2 18,6 4,4 8,8 3,9 4,9 
BP-4/17 56,4 29,9 14,7 1,9 4,8 5,1 38,8 1,0 4,3 2,7 30,8 0,0 4,8 1,9 2,9 
BP-4/18 52,8 18,8 23,0 0,0 4,0 7,0 40,5 4,2 4,2 4,9 23,5 3,7 6,7 1,8 4,9 
BP-4/19 81,2 19,3 32,1 9,5 8,2 12,1 12,6 0,3 3,1 3,6 4,9 0,8 6,2 1,1 5,1 
BP-4/21 66,9 26,3 8,8 15,8 11,5 4,5 26,8 3,8 4,0 7,5 8,3 3,3 6,3 1,8 4,5 
BP-4/22 71,9 16,9 18,9 18,3 14,4 3,3 15,8 1,1 7,5 5,6 1,1 0,6 12,2 7,2 5,0 
Média 64,6 26,4 18,4 7,3 6,7 5,8 28,2 1,8 5,6 4,5 14,3 1,8 7,2 1,6 4,7 
Desvio 
Padrão 

10,4 10,6 7,7 7,5 4,8 3,1 11,1 1,7 2,2 1,9 10,6 1,9 2,5 2,6 0,9 

Int
er

va
lo 

I 
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Quadro 39 – Valores percentuais dos grupos e subgrupos de componentes da matéria 
orgânica com a média percentual de cada intervalo do testemunho BP-05. 

Amostra Fito 
(%) 

OP 
(%) 

NOPNB 
(%) 

NOPB 
(%) 

Cut 
(%) 

Memb 
(%) 

Palino 
(%) 

Esp 
(%) 

Pólen 
(%) 

Botry 
(%) 

Dino 
(%) 

Palinof 
(%) 

MOA 
(%) 

HMFL 
(%) 

Res 
(%) 

BP-5/01 51,0 13,5 35,0 0,0 0,3 2,3 34,1 0,3 0,0 3,7 21,5 8,6 14,9 0,0 14,9 
BP-5/02 38,8 10,0 21,0 1,0 3,9 2,9 44,1 0,3 2,6 1,0 31,5 8,7 17,1 0,0 17,1 
Média 44,9 11,7 28,0 0,5 2,1 2,6 39,1 0,3 1,3 2,4 26,5 8,6 16,0 0,0 16,0 
Desvio 
Padrão 

8,6 2,5 9,9 0,7 2,6 0,4 7,1 0,0 1,9 1,9 7,1 0,0 1,5 0,0 1,5 Int
er

va
lo 

IV
 

BP-5/03 62,1 3,0 19,8 0,5 17,1 21,8 22,8 0,2 1,0 0,5 11,6 9,4 15,1 1,7 13,4 
Média 62,1 3,0 19,8 0,5 17,1 21,8 22,8 0,2 1,0 0,5 11,6 9,4 15,1 1,7 13,4 
Desvio 
Padrão 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Int
er

va
lo 

III 

BP-5/04 87,2 2,0 37,0 35,0 2,8 10,3 11,4 0,0 0,0 0,0 5,7 5,7 1,4 1,4 0,0 
BP-5/05 80,4 0,6 35,1 28,9 7,4 8,3 17,0 0,0 0,9 0,3 10,7 4,5 2,7 0,9 1,8 
BP-5/06 82,9 10,6 45,2 0,9 22,4 3,7 15,6 0,0 2,2 3,4 5,3 4,4 1,6 1,6 0,0 
Média 83,5 4,4 39,1 21,6 10,9 7,4 14,6 0,0 1,0 1,2 7,2 4,8 1,9 1,3 0,6 
Desvio 
Padrão 

3,5 5,4 5,3 18,2 10,2 3,3 2,9 0,0 1,1 1,9 3,0 0,7 0,7 0,4 1,0 Int
er

va
lo 

II 

BP-5/07 58,7 16,6 13,7 2,3 15,4 10,8 30,8 2,6 10,5 17,2 0,0 0,0 10,5 4,4 6,1 
BP-5/08 66,8 18,0 18,6 9,8 11,9 8,5 19,8 1,2 4,0 14,6 0,0 0,0 13,4 2,1 11,3 
BP-5/09 70,3 24,8 19,3 2,1 12,4 11,7 20,7 1,0 6,2 13,4 0,0 0,0 9,0 5,2 3,8 
Média 65,3 19,8 17,2 4,7 13,2 10,3 23,8 1,6 6,9 15,1 0,0 0,0 10,9 3,9 7,1 
Desvio 
Padrão 

6,0 4,4 3,1 4,4 1,9 1,6 6,1 0,9 3,3 1,9 0,0 0,0 2,3 2,5 3,8 Int
er

va
lo 

I 

 
 
 
 
 
 
Quadro 40 – Valores percentuais dos grupos e subgrupos de componentes da matéria 
orgânica com a média percentual de cada intervalo do testemunho BP-06. 

Amostra Fito 
(%) 

OP 
(%) 

NOPNB 
(%) 

NOPB 
(%) 

Cut 
(%) 

Memb 
(%) 

Palino 
(%) 

Esp 
(%) 

Pólen 
(%) 

Botry 
(%) 

MOA 
(%) 

HTFL 
(%) 

Res 
(%) 

BP-6/01 65,4 11,9 12,8 3,3 31,6 5,7 8,7 0,0 1,8 6,9 26,0 20,6 5,4 
BP-6/02 72,5 20,9 11,0 4,3 19,1 17,1 18,8 0,9 9,9 7,0 8,7 1,2 7,5 
BP-6/03 71,1 14,2 6,3 5,1 26,0 19,5 16,6 0,0 4,6 11,1 12,3 2,7 9,6 
Média 69,6 15,7 10,0 4,2 25,6 14,1 14,7 0,3 5,4 8,3 15,7 8,1 7,5 
Desvio 
Padrão 

3,8 4,6 3,4 0,9 6,3 7,4 5,4 0,5 4,1 2,4 9,1 10,8 2,1 Int
er

va
lo 

III 
BP-6/05 51,0 12,4 8,0 0,3 9,7 20,6 35,7 0,6 15,0 19,2 13,3 5,6 7,7 
BP-6/06 38,3 13,0 8,1 2,1 6,3 8,7 53,3 8,4 25,0 19,9 8,4 0,6 7,8 
Média 44,6 12,7 8,0 1,2 8,0 14,7 44,5 4,5 20,0 19,5 10,9 3,1 7,8 
Desvio 
Padrão 

9,0 0,4 0,1 1,3 2,4 8,4 12,5 5,5 7,0 0,5 3,4 3,5 0,1 Int
er

va
lo 

II 

BP-6/07 54,4 15,1 14,8 8,3 6,2 10,1 10,4 0,9 5,0 4,4 35,2 16,0 19,2 
BP-6/08 75,9 21,8 24,7 4,4 9,2 15,8 9,5 0,3 4,1 5,1 14,6 6,4 8,2 
BP-6/09 72,9 31,6 12,3 1,2 10,5 17,2 16,6 4,5 2,4 9,6 10,5 9,9 0,6 
BP-6/10 63,7 21,6 14,1 5,6 15,4 7,2 24,2 1,3 3,6 19,3 12,1 2,0 10,1 
BP-6/11 60,3 24,8 13,6 4,3 10,9 6,6 26,8 7,0 4,6 15,2 12,9 4,6 8,3 
Média 65,5 23,0 15,9 4,8 10,4 11,4 17,5 2,8 4,0 10,7 17,1 11,4 9,3 
Desvio 
Padrão 

8,9 6,0 5,0 2,5 3,3 4,9 7,9 2,8 1,0 6,4 10,2 7,3 6,7 

Int
er

va
lo 

I 

 
 



ANEXO B – Siglas e Abreviações 
 

 

Botry   Botryococcus. 

Chloroc/Chlor  Chloroccocales. 

COT   Carbono orgânico total. 

Cut   Cutícula. 

Dino   Dinoflagelado. 

Esp   Esporo. 

Fito   Fitoclasto. 

HMFL   Matéria orgânica amorfa homogênea fluorescente. 

HMNFL   Matéria orgânica amorfa homogênea não fluorescente. 

HTFL   Matéria orgânica amorfa heterogênea fluorescente. 

HTNFL   Matéria orgânica amorfa heterogênea não fluorescente. 

IPF   Índice de Preservação de Fitoclastos. 

Memb   Membrana. 

MOA   Matéria orgânica amorfa. 

NOP   Fitoclasto não opaco. 

NOPB   Fitoclasto não opaco bioestruturado. 

NOPNB  Fitoclasto não opaco não bioestruturado. 

OP   Fitoclasto opaco. 

Palino   Palinomorfo. 

Palinofor/Palinof Palinoforaminífero. 

Res   Resina. 

ST   Enxofre total. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMPAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                    ESTAMPA I 

 

1. Fitoclasto opaco alongado perfurado. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-06/06. 

2. Fitoclasto opaco alongado. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-05/07. 

3. Fitoclasto opaco alongado. Luz branca transmitida, aumento de 200x. Amostra BP-04/16. 

4. Fitoclasto opaco alongado. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-04/09. 

5. Fitoclasto opaco alongado. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-04/06. 

6. Fitoclastos opacos alongados. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-04/16. 

7. Fitoclasto opaco alongado. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-04/08. 

8. Fitoclasto opaco corroído. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-01/15. 

9. Esclereídeos. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/20. 

10. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/20. 

11. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/19. 

12. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/20. 

13. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/19. 

14. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/20. 

15. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/20. 

16. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/19. 

17. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/19. 

18. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/20. 

19. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/19. 

20. Esclereídeo. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    ESTAMPA I 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                   ESTAMPA II 

 

1. Fitoclasto não opaco não bioestruturado degradado. Luz branca transmitida, aumento de 100x. 

Amostra BP-04/01. 

2. Fitoclasto não opaco não bioestruturado degradado. Luz branca transmitida, aumento de 400x. 

Amostra BP-05/04. 

3. Fitoclasto não opaco não bioestruturado degradado. Luz branca transmitida, aumento de 100x. 

Amostra BP-05/03. 

4. Fitoclastos não opacos não bioestruturados degradados. Luz branca transmitida, aumento de 

100x. Amostra BP-04/01. 

5. Fitoclastos não opacos não bioestruturados degradados. Luz branca transmitida, aumento de 

200x. Amostra BP-04/11. 

6. Fitoclasto não opaco não bioestruturado degradado. Luz branca transmitida, aumento de 100x. 

Amostra BP-05/03. 

7. Fitoclasto não opaco perfurado. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-01/13. 

8. Fitoclasto não opaco perfurado degradado. Luz branca transmitida, aumento de 200x. Amostra 

BP-04/03. 

9. Fitoclasto não opaco bandado degradado. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra 

BP-05/02. 

10. Fitoclasto não opaco bandado degradado. Luz branca transmitida, aumento de 100x. Amostra 

BP-06/06. 

11. Fitoclasto não opaco listrado degradado. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-

01/13. 

12. Fitoclasto não opaco listrado. Luz branca transmitida, aumento de 200x. Amostra BP-04/10. 

13. Fitoclasto não opaco estriado degradado fluorescente. a) luz branca transmitida, b) luz 

azul/ultravioleta incidente, aumento de 200x. Amostra BP-05/07. 

14. Fitoclasto não opaco estriado degradado fluorescente. a) luz branca transmitida, b) luz 

azul/ultravioleta incidente, aumento de 100x. Amostra BP-04/02. 

15. Fitoclasto não opaco estriado degradado fluorescente. a) luz branca transmitida, b) luz 

azul/ultravioleta incidente, aumento de 100x. Amostra BP-04/08 

16. Fitoclasto não opaco estriado degradado fluorescente. a) luz branca transmitida, b) luz 

azul/ultravioleta incidente, aumento de 200x. Amostra BP-04/08. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   ESTAMPA II 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                  ESTAMPA III 

 
1. Fitoclasto degradado com cutícula de gimnosperma, contendo estômatos, impregnada. a) luz 

branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. Amostra BP-04/01. 

2. Cutícula degradada com estômatos. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta 

incidente, aumento de 400x. Amostra BP-04/01. 

3. Cutícula degradada com estômatos. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta 

incidente, aumento de 200x. Amostra BP-05/02. 

4. Cutícula degradada. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

200x. Amostra BP-04/01. 

5. Cutícula degradada. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/07. 

6. Cutícula degradada com estômatos. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta 

incidente, aumento de 200x. Amostra BP-04/02. 

7. Cutícula degradada com estômatos. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta 

incidente, aumento de 100x. Amostra BP-04/01. 

8. Cutícula degradada. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-01/15. 

9. Cutícula degradada. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

200x. Amostra BP-04/02. 

10. Cutícula de gimnosperma degradada. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta 

incidente, aumento de 400x. Amostra BP-04/01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ESTAMPA III 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                  ESTAMPA IV 

 

1. Matéria orgânica amorfa homogênea fluorescente. a) luz branca transmitida, b) luz 

azul/ultravioleta incidente, aumento de 200x. Amostra BP-06/07. 

2. Matéria orgânica amorfa heterogênea fluorescente. a) luz branca transmitida, b) luz 

azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. Amostra BP-05/07. 

3. Matéria orgânica amorfa homogênea fluorescente. a) luz branca transmitida, b) luz 

azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. Amostra BP-06/08. 

4. Matéria orgânica amorfa homogênea fluorescente. a) luz branca transmitida, b) luz 

azul/ultravioleta incidente, aumento de 200x. Amostra BP-04/12. 

5. Matéria orgânica amorfa homogênea fluorescente. a) luz branca transmitida, b) luz 

azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. Amostra BP-05/05. 

6. Matéria orgânica amorfa heterogênea fluorescente. a) luz branca transmitida, b) luz 

azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. Amostra BP-06/05. 

7. Resina hialina. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-06/02. 

8. Resina hialina. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-05/05. 

9. Resina. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. Amostra 

BP-05/02. 

10. Resina hialina. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 100x. 

Amostra BP-01/01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ESTAMPA IV 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                   ESTAMPA V 

 

1. Gleichenia sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-05/02. 

2. Gleichenia sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/09. 

3. Laevigatosporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/07. 

4. Verrucatosporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/01. 

5. Cicatricosisporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/16. 

6. Cicatricosisporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/16. 

7. Cicatricosisporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-05/02. 

8. Cicatricosisporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-05/03. 

9. Inundatisporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/16. 

10. Inundatisporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   ESTAMPA V 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                  ESTAMPA VI 

 

1. Leiotriletes sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/20. 

2. Verrucosisporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/18. 

3. Esporo trilete. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/16. 

4. Esporo trilete ornamentado. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-04/01. 

5. Deltoidospora sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-06/06. 

6. Esporo trilete ornamentado. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-05/02. 

7. Esporo trilete. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-04/01. 

8. Esporo trilete. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-04/01. 

9. Faveotriletes sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/20. 

10. Faveotriletes sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-04/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ESTAMPA VI 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                 ESTAMPA VII 

 

1. Grão de pólen. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-04/01. 

2. Tricolporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-04/01. 

3. Jandufouria sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-06/06. 

4. Persicarioipollis sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-01/15. 

5. Malvacearumpollis sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

200x. Amostra BP-04/03. 

6. Compositoipollenites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento 

de 400x. Amostra BP-01/13. 

7. Tricolpites microstriatus. Luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. Amostra BP-04/09. 

8. Tricolpites microstriatus. Luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. Amostra BP-04/09. 

9. Ephedripites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/18. 

10. Equisetosporites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/17. 

11. Steevesipollenites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-05/04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 ESTAMPA VII 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                ESTAMPA VIII 

 

1. Monosaccate sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-05/05. 

2. Monosaccate sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-05/05. 

3. Monosaccate sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/15. 

4. Monosaccate sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-05/04. 

5. Podocarpidites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-01/07. 

6. Podocarpidites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-01/09. 

7. Podocarpidites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-01/07. 

8. Podocarpidites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-01/04. 

9. Podocarpidites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-01/09. 

10. Incertae sedis. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-05/06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                ESTAMPA VIII 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                  ESTAMPA IX 

 

1. Polyadopollenites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-06/06. 

2. Polyadopollenites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/12. 

3. Polyadopollenites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-01/14. 

4. Tétrade. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/18. 

5. Aglomerado de esporomorfos. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-06/06. 

6. Aglomerado de esporomorfos. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-06/06. 

7. Aglomerado de esporomorfos. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 200x. Amostra BP-04/16. 

8. Aglomerado de esporomorfos. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 200x. Amostra BP-06/06. 

9. Aglomerado de esporomorfos. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-04/14. 

10. Aglomerado de esporomorfos. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-01/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ESTAMPA IX 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                   ESTAMPA X 

 

1. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-05/05. 

2. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

200x. Amostra BP-04/04. 

3. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-01/14. 

4. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-05/08. 

5. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

200x. Amostra BP-06/06. 

6. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-06/06. 

7. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-01/07. 

8. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/18. 

9. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-06/10. 

10. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-06/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   ESTAMPA X 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                  ESTAMPA XI 

 

1. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

200x. Amostra BP-04/10. 

2. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-06/02. 

3. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-06/06. 

4. Botryococcus braunii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

200x. Amostra BP-06/06. 

5. Pediastrum boryanum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/20. 

6. Pediastrum cf. P. boryanum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 630x. Amostra BP-04/17. 

7. Pediastrum boryanum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/20. 

8. Pediastrum boryanum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/18. 

9. Pediastrum boryanum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/20. 

10. Pediastrum boryanum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ESTAMPA XI 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                 ESTAMPA XII 

 

1. Cerbia tabulata. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/03. 

2. Cerbia tabulata. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/18. 

3. Cerbia tabulata. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/18. 

4. Cerbia tabulata. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/16. 

5. Circulodinium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/03. 

6. Circulodinium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/17. 

7. Circulodinium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/03. 

8. Circulodinium sp. ? a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/16. 

9. Kallosphaeridium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/18. 

10. Kallosphaeridium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 ESTAMPA XII 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                ESTAMPA XIII 

 

1. Cribroperidinium edwardsii. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-04/19. 

2. Cribroperidinium cooksoniae. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 630x. Amostra BP-04/18. 

3. Cribroperidinium sp. aff. C. cooksoniae. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta 

incidente, aumento de 630x. Amostra BP-04/16. 

4. Cribroperidinium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/16. 

5. Cribroperidinium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/17. 

6.  Cribroperidinium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/18. 

7. Coronifera oceanica. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/16. 

8. Coronifera oceanica. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/18. 

9. Coronifera sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/16 

10. Coronifera sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                ESTAMPA XIII 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                               ESTAMPA XIV 

 

1. Coronifera sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/16. 

2. Coronifera sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/18. 

3. Florentinia sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/16. 

4. Florentinia sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/02. 

5. Operculodinium israelianum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 630x. Amostra BP-05/04. 

6. Operculodinium israelianum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 630x. Amostra BP-05/05. 

7. Operculodinium israelianum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-05/05. 

8. Operculodinium israelianum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 630x. Amostra BP-05/04. 

9. Operculodinium israelianum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-05/05. 

10. Operculodinium israelianum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-05/05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               ESTAMPA XIV 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                ESTAMPA XV 

 

1. Diphyes sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/17. 

2. Diphyes sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/16. 

3. Diphyes sp. Luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. Amostra BP-04/17. 

4. Spiniferites sp. Luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. Amostra BP-05/02. 

5. Spiniferites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-05/17. 

6. Spiniferites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-05/02. 

7. Spiniferites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/17. 

8. Spiniferites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-05/05. 

9. Spiniferites sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/18. 

10. Oligosphaeridium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/17. 

11. Oligosphaeridium pulcherrimum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 630x. Amostra BP-04/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                ESTAMPA XV 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                               ESTAMPA XVI 

 

1. Oligosphaeridium pulcherrimum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 630x. Amostra BP-04/16. 

2. Oligosphaeridium pulcherrimum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 400x. Amostra BP-04/17. 

3. Oligosphaeridium pulcherrimum. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, 

aumento de 630x. Amostra BP-04/20. 

4. Subtilisphaera scabrata. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento 

de 400x. Amostra BP-04/17. 

5. Subtilisphaera scabrata. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento 

de 630x. Amostra BP-04/17. 

6. Subtilisphaera sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/18. 

7. Subtilisphaera sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

400x. Amostra BP-04/17. 

8.  Subtilisphaera sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/18. 

9. Subtilisphaera cheit. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/16. 

10. Subtilisphaera cheit. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               ESTAMPA XVI 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                              ESTAMPA XVII 

 

1. Veryhachium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/20. 

2. Polygonium gracile. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/03. 

3. Veryhachium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/20. 

4. Micrhystridium sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-01/05. 

5. Acritarca. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/18. 

6. Acritarca. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 400x. 

Amostra BP-04/20. 

7. Acritarca. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/20. 

8.  Acritarca. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 630x. 

Amostra BP-04/20. 

9. Pterospermella sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/18. 

10. Leiosphaeridia sp. a) luz branca transmitida, b) luz azul/ultravioleta incidente, aumento de 

630x. Amostra BP-04/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              ESTAMPA XVII 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                             ESTAMPA XVIII 

 

1. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/02.  

2. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-05/05.  

3. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-05/04.  

4. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-04/16.  

5. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/18.  

6. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-05/05.  

7. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-05/04.  

8. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-05/04.  

9. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-05/04.  

10. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 400x. Amostra BP-05/05.  

11. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-05/04.  

12. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/03.  

13. Palinoforaminifero. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/02. 

14. Escolecodonte. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-04/03. 

15. Escolecodonte. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-05/04. 

16. Escolecodonte. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-05/04. 

17. Escolecodonte. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-05/04. 

18. Escolecodonte. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-05/05. 

19. Escolecodonte. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-05/04. 

20. Escolecodonte. Luz branca transmitida, aumento de 630x. Amostra BP-05/05. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             ESTAMPA XVIII 

 

 
 
 
 


