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RESUMO 

Os ostracodes cretáceos marinhos ocorrem de forma relativamente abundante nas 

bacias sedimentares marginais brasileiras, e estão sendo alvo de diversos trabalhos que 

permitirão estudos mais acurados em paleoecologia, interpretações paleoambientais, 

paleobigeografia e na bioestratigrafia.  

Neste trabalho foram estudados ostracodes marinhos de vinte amostras do testemunho 

IG03PE do Projeto Fosfato (CPRM) localizado na cidade de Igarassu-PE, no intervalo de 

transição entre a Formação Itamaracá e Gramame. O material também foi descrito do ponto 

de vista faciológico, contribuindo com as interpretações paleoambientais juntamente com os 

ostracodes que foram identificados, descritos e ilustrados.  

A faciologia foi feita de modo a discutir as formações Itamaracá e Gramame no 

testemunho, assim como suas respectivas relações com a microfauna das amostras analisadas. 

Na Formação Itamaracá foram individualizadas quatro fácies com altos valores de raio gama 

representando as camadas ricas em fosfato (A1, A2, A3 e C1), caracterizadas por siliciclastos 

com cimento dolomítico, variando das fácies A1 a A3 de arenitos grossos a finos e a fácies C1 

que representa um wackstone. Na Formação Gramame foi identificada apenas uma fácies 

caracterizada por um mudstones/wackstones, bastante bioturbado.  

Foram identificadas 12 espécies, do total de 178 espécimes, todas pertencentes à 

Formação Gramame, na Formação Itamaracá não foi encontrado ostracode marinho. A 

maioria dos exemplares classificados pertence ao gênero Cytherella representando sete tipos 

diferentes de espécies, sendo a Cytherella aff. ovoidea mais abundante. Além destes ocorrem 

também Paracosta, Loxoconch, Protobutonia e Cythereis ? como formas mais raras.  

A presença dos ostracodes, associados aos outros microfósseis principalmente 

foraminíferos, forneceram dados paleoecológicos, paleoambientais e bioestratigráficos, que 

sugerem que as camadas fosfáticas da Formação Itamaracá foram depositadas em um 

ambiente marinho raso de alta energia, de idade Maastrichtiana, estando o nível do mar 

aumentando relativamente até a transição com a Formação Gramame. A Formação Gramame 

é constituída por uma fauna exclusivamente marinha, cuja associação microfossílifera indica 

um ambiente marinho relativamente profundo de zona nerítica externa de idade 

Maastrichtiana superior.  

PALAVRAS CHAVES: OSTRACODES, PALEOAMBIENTE, BIOESTRATIGRAFIA, 

FOSFATO E FORMAÇÃO GRAMAME. 

 



  

ABSTRACT 

 

The Cretaceoous marine ostracodes are abundant in the marginal sedimentary basins 

of Brazil. Several works have been conducted aiming more accurate interpretations in 

paleoecologic, paleonvironmental, paleogeographic, and biostratigraphic studies.  

During this work samples of well IG03PE, CPRM (Brazilain Geological Service) 

phosphate project in the city of Igaraçu, State of Pernambuco. The material was analyzed 

from the faciologic point of view, prepared and processed for the study of ostracodes in the 

transition zone between Itamaracá and Gramame Formations.  Twenty samples containing 

ostracodes were studied..  

Well logs were described in order to identify Itamaracá and Gramame Formations and 

their respective farcies. Four farcies were determined as belongin to the Itamaracá Formation, 

showing high gamma ray values, representing the phosphate rich beds (A1, A2, A3 and C1), 

characterized by siliciclasts with dolomitic cement, varying from farcies A1 to A3 from 

coarse- to fine-grain sandstones and the C1 fácies representing a wackstone.  

The studied samples revealed 12 specimens of marine ostracodes in the Gramame 

Formation and one continental specimen from the Itamaracá Formation. The majority of 

specimens belong to the Cytherella gene, represented by seven distinct species, with 

Cytherella aff. Ovoidea been the mos abundant. The rare forms of Paracosta, Loxoconcha e 

Protobutonia, were also found.  

The studied ostracode species associated with other microfossils mainly foraminifers, 

provided paleoecologic and paleoenvironmental data. The phosphate beds of the Itamaracá 

formation were deposited in high energy transitional environmet with sea level rising up to 

the transition from the Gramame formation.  The Gramame Formation fauna is exclusively 

marine, with a microfossil association indicative of deep marine environment in the external 

neritic zone.  

Macrofossil and microfossil data frio previous work, associated with the data obtained 

here assure a Maastrichtian age for the phosphate in the Itamaracá Formation and for the base 

of the Gramame Formation.  

KEYWORDS: OSTRACODES, PALAOENVIRONMET, BIOESTRATIGRAPHI, 

PHOSPHATE, FORMATION GRAMAME. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os ostracodes são pequenos artrópodes crustáceos cujo corpo mole é envolvido por 

uma carapaça calcária bivalve de formas sub-ovalada ou reniforme, articulada dorsalmente, 

facilmente fossilizável. A maioria mede entre 0.15 e 2mm de comprimento, ainda que formas 

marinhas recentes possam atingir 25mm e espécies paleozóicas até 80mm. A maioria habitam 

os ambientes marinhos, mas com um grande número vivendo também em ambientes 

continentais com águas salobras e doces (Haq & Boesma, 1998). 

Formam um dos grupos de artrópodes mais bem documentados ao longo do tempo 

geológico, ocorrem em todos os períodos do Fanerozóico, devido principalmente a suas 

feições morfológicas e ambiente de vida. Sendo assim a variabilidade morfológica de suas 

carapaças, resultante de sua espetacular adaptação aos mais diversos ambientes através dos 

tempos, permitem acurados estudos onto e filogenéticos, datação bioestratigráfica e 

aplicação dos princípios de morfologia funcional para sua interpretação paleoecológica. São 

utilizados principalmente em paleoceonografia, bioestratigrafia, paleogeografia e 

paleoambiente (paleobatimetria, paleosalinidade e paleotemperaturas). 

 

1.1. Histórico dos Ostracodes  

O estudo de ostracodes é bem antigo, aparecendo como destaque o primeiro trabalho 

com ostracode recente relacionado à taxonômia realizado por O.F. Mueller em 1776, de 

Cypris pubera espécie de água doce que tem distribuição mundial. Em 1866 Sars, escreve 

um dos mais importantes trabalhos taxonômicos que serviu de base para todos os trabalhos 

subseqüentes. As primeiras aplicações foram feitas por Forbes em 1850 que usou os 

ostracodes na estratigrafia e criou zonas bioestratigráficas. Em 1920 devido a crescente 

demanda do petróleo houve grandes estudos utilizando-os como valiosa ferramenta. Nas 

décadas de 1950 e 1960 surgiram os primeiros catálogos de descrição taxonômica feitas por 

paleontólogos que propiciaram as inúmeras publicações e ampliaram estudos de ontogenia, 

morfologia funcional, filogenia, eco/paleoecologia e paleo/biogeografia. Brady (1968, 1980) 

enfoca estudos biogeográficos na Europa e posteriormente na sua distribuição global (apud 

Haq & Boersma, 1998). 

No Brasil, os anos de 1946 e 1964 foram marcados pela grande quantidade de 

trabalhos que deram inicio a aplicação de microfósseis, principalmente na indústria do 
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petróleo sendo usada como ferramenta para bioestratigrafia. Swain (1946) publicou sobre 

ostracodes não marinhos do Recôncavo que marcou o inicio da correlação bioestratigráficas 

nas bacias costeiras. Macedo (1961) noticiou ostracodes no Oligoceno da Bacia de Taubaté 

em São Paulo. Só a partir de 1962 na Bacia do Araripe, mesmo com abundante fauna, os 

ostracodes começaram a aparecer com relativa freqüência na literatura (apud Petri, 2001). 

Hoje tem centenas de trabalhos publicados relacionados à ostracodes de diversos ambientes e 

idades destacando-se principalmente marinhos do Cenozóico e límnicos e marinhos do 

Mesozóico.  

Os primeiros trabalhos publicados sobre ostracodes límnicos, restrito ao Jurássico 

Superior e Cretáceo Inferior, realizados na Bacia do Recôncavo e posteriormente 

correlacionados com as bacias sedimentares mesozóicas em todo Brasil e suas 

correspondentes na África, por causa da grande expansão do sistema lacustre devido à 

partição do Gondwana. Utilizados exclusivamente nas investigações bioestratigráficas de 

depósitos sedimentares das fases de evolução tectônica pré-rifte e rifte, serviram de base para 

as proposições de quase todos os andares locais a partir de estudos na Bacia do Recôncavo, 

onde os ostracodes mostram um registro muito expressivo, em face de sua diversidade, 

abundância e preservação. O conjunto de 11 biozonas e 26 subzonas que compõem o 

arcabouço biocronoestratigráfico do Neojurássico (?)-Eocretáceo das bacias da margem 

continental brasileira fundamenta-se quase que essencialmente na distribuição estratigráfica 

dos ostracodes descritos nesta bacia. 

Os ostracodes marinhos mesozóicos foram inicialmente estudados nas bacias de 

Sergipe, Potiguar e Paraíba, com trabalhos que já demonstravam o seu potencial 

bioestratigráfico, porem nunca houve maior interesse por parte da indústria do petróleo. Eram 

exclusivamente estudados em seções cenozóicas, sendo objeto de estudos taxonômicos, 

paleoecológicos e paleocenográficos com excelentes resultados contribuindo para o 

conhecimento deste tempo geológico em todo o Brasil. Utilizados também para correlação 

com a ostracofauna do mesozóico possibilitando maiores informações sobre ambiente de 

vida, paleogeografia e despertando maior interesse para sua aplicação principalmente na 

indústria do petróleo. 

 

1.1. Objetivos e justificativas 

A Bacia Paraíba está sendo alvo de diversos estudos do ponto de vista estrutural, 

estratigráfico e paleontológico, para que possa ser bem esclarecidas suas questões, 

principalmente na porção basal com as formações Beberibe, Itamaracá e Gramame, já que a 
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porção superior no limite Paleógeno/Cretáceo existe uma quantidade considerável de 

trabalhos. Importante ainda destacar a relação da mesma com as bacias Pernambuco e 

Potiguar, assim como sua correspondente na África. Os ostracodes foram estudados nesta 

bacia em trabalhos bastante detalhados entre a Formação Gramame e Marinha Farinha, das 

unidades mais basais só se sabe da ocorrência deles e de alguns gêneros citados em poucos 

trabalhos. O estudo dos ostracodes nesta bacia só vai contribuir para melhor conhecimento 

de sua fauna e as possibilidades de aplicações desta ferramenta pouco usada no Brasil.  

O presente trabalho justifica-se por ser um tema ainda pouco conhecido nas bacias 

brasileiras. Na Bacia da Paraíba os ostracodes da Formação Itamaracá foram apenas noticiado 

por Tinoco (1962) e Mabesoone & Oliveira (1991), sem estudo taxonômico. A ostracofauna 

da base da Formação Gramame também ainda é desconhecida. Fauth (2000) os descreveu nas 

camadas mais superiores, limite com a Formação Maria Farinha. Assim, nada existe 

publicado que permita o reconhecimento específico dos ostracodes bentônicos ocorrentes 

nestas formações, cujos depósitos necessitam ter sua estratigrafia e evolução paleoambiental 

melhor esclarecidas, para que correlações com outras bacias brasileiras possam ser 

estabelecidas. 

Através do estudo dos ostracodes ocorrentes na passagem das formações Itamaracá e 

Gramame, esta pesquisa tem como objetivo principal a identificação, descrição classificação, 

e ilustração de suas formas. A partir deste conhecimento sobre a fauna destas unidades, será 

possível fazer interpretação paleoecológica, paleoambiental e associar os ostracodes 

estudados com os foraminíferos, nanofósseis e palinomorfos usados na bioestratigrafia, 

auxiliando o entendimento dos eventos evolutivos que ocorreram neste intervalo na bacia.  

Ao desenvolver a presente pesquisa, outros objetivos específicos e paralelos serão 

buscados, como por exemplo: 

 Revisar os trabalhos anteriores sobre a microfauna das formações Itamaracá e Gramame  

 Efetuar um levantamento bibliográfico sobre os ostracodes marinhos cretáceos no Brasil 

 Descrever taxonomicamente e ilustrar a fauna de ostracodes existentes nestas unidades  

 Reconstruir, através da ostracofauna e da litologia, os ambientes de deposição das 

referidas seqüências 

 Avaliar quantitativamente as diferentes associações de ostracodes ao longo do testemunho 

da perfuração no intervalo estudado 

 Relacionar as associações de ostracodes com ocorrências de mesma idade de outras bacias 

marginais brasileiras. 
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CAPÍTULO 2 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O material a ser investigado advém da coleta sistemática de amostras no testemunho 

do poço estratigráfico IG-03-PE perfurado pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais 

(CPRM), no ano de 1978, que fez parte de um grande projeto de pesquisa de fosfato 

intitulado: Projeto Fosfato na Faixa Sedimentar Costeira Pernambuco-Paraíba, constituído de 

com trinta e cinco poços ao longo da Bacia Paraíba entre as cidades de Paulista-PE e Rio 

Tinto-PB. O poço IG03PE está localizado na cidade de Igarassu-PE nas seguintes 

coordenadas em UTM: 292.900E e 9130050N, estando este material depositados na litoteca 

do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em Recife. 

Os métodos adotados para a realização da pesquisa podem ser sintetizados nas 

seguintes etapas: 

 Elaboração de perfil detalhado do testemunho no intervalo analisado 

 Coleta sistemática de amostras no testemunho na passagem Itamaracá/Gramame 

 Preparação, triagem e montagem em células tridimensionais dos ostracodes,, para sua 

identificação, descrição e ilustração. 

 Revisão bibliográfica sobre paleoecologia e bioestratigrafia dos microfósseis 

ocorrentes na transição das formações Gramame e Itamaracá.  

 Integração e interpretação dos dados obtidos em termos taxonômicos com o 

paleoambiente e a bioestratigrafia.  

 Correlação da fauna encontrada com faunas similares ocorrentes em outras bacias 

sedimentares.  

 Redação do texto, elaboração de figuras e estampas, e edição final da dissertação. 

 

2.1 Método de Preparação de Ostracodes 

O método de preparação de ostracodes é basicamente um método de desagregação do 

sedimento, separando-o em diferentes granulometrias e eliminando componentes orgânicos. 

Neste trabalho foi usada a metodologia de Fauth & Carmo (no prelo). 

Foi usado o seguinte material:  

Peróxido de Hidrogênio (H2O2) 130 volumes, livro de entrada de amostras, ficha de 

preparação de amostras, alcool, balança de precisão; triturador de borracha dura, ou para 
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rochas mais duras, martelo e sacos plásticos fortes, capela; peneiras de 60µm (0,060mm); 

80µm (0,080); e 250µm (0,250 mm); pincel; laminas para microfósseis; estufa; bandeja para 

microfósseis; microscópio esteroscópico (lupa); Stub (para a realização de fotomicrografias 

em microscópio eletrônico de Varredura); becker 2l forma alta; Beckeres ou copos (100ml) 

para secagem em estufa, pisseta plástica e bandeja de triagem quadriculada.  

 

2.2 Procedimentos 

1- Pesagem de 60g de cada uma das 20 amostras de rocha; 

2- Desagregação das amostras com auxilio de martelo, papel e sacos de tecido e se necessário 

triturador de borracha e cadinho de porcelana até transformá-la em pequenos fragmentos de 

rocha. Neste caso a amostra teve que ser quebrada com alguns procedimentos visando à não 

contaminação. Envolve-se este material com espessa camada de jornal ou papel descartável.  

3 – As amostras fragmentadas foram acondicionadas em beckers, acrescentando o peróxido de 

Hidrogênio (H2O2) com pisseta, quando a rocha é rica em matéria orgânica, pode haver uma 

reação explosiva. Quando intensa demais, adiciona-se álcool ao becker em quantidades 

variáveis. Estes procedimentos foram realizados em uma capela com constante monitoramento 

até cessar a reação e as amostras estivessem totalmente desagregadas. Nem sempre, se obteve 

uma desagregação completa. 

4 – Em tanque para lavagem, empilharam-se as peneiras sendo a mais fina, 60µm (0,060mm) 

na base.  Despejou-se o conteúdo do becker na peneira mais grossa e sob jato d`água, iniciou-

se a lavagem lentamente com a finalidade de separar as frações granulométricas sem perder 

material. 

5 – após a lavagem (frações granulométricas separadas), transferiu-se o conteúdo de cada 

peneira para beckers, devidamente etiquetados com número de entrada no laboratório e a 

fração granulométrica, o qual foi levado para secagem.  

6 – Leva-se a estufa para secar em temperatura média de 70°C; 

7 – Após a secagem, transferiu-se o conteúdo dos beckers para potes acrílicos com tampa com 

auxílio de funil de papel descartável. Ainda com o objetivo de evitar contaminação de material 

de diferentes amostras, foram seguidos cuidadosos processos de lavagem das peneiras com 

escovas semelhantes às utilizadas para escovação dental (macia e cerdas longas) e de 

preferência com detergente incolor ou neutro. Depois de enxaguar as peneiras, as mesmas 

foram imersas em uma solução de azul de metileno para tingir os espécimes e fragmentos que 
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porventura ficaram retidos na peneira. Dessa maneira, quando estes espécimes se soltarem 

durante a lavagem das peneiras e serão identificados com contaminação devido à cor azulada.  

8 – Concluída a fase de preparação de amostras, iniciou-se o processo de triagem de 

microfósseis com auxílio de microscópio estereoscópico (lupa) e bandeja quadriculada. Com 

sugestão, iniciou-se a triagem pelas frações mais grossas. Espalhou-se de maneira homogênea 

o material na bandeja quadriculada, fazendo a leitura de maneira organizada. Ao localizar um 

microfóssil, molha-se levemente o pincel com água destilada, retira-se o excesso de água no 

dedo, e aproximando o pincel do microfóssil, este ficará aderido, podendo ser posteriormente 

transferido para lâmina onde deve constar o número de entrada da amostra e outras 

informações importantes a respeito da procedência. 

9 – Ao concluir o processo de triagem dos microfósseis em todas as amostras, iniciou-se a fase 

dos estudos taxonômicos. Utilizou-se um microscópio estereoscópico visando à identificação 

preliminar das espécies de ostracodes. Para um maior detalhamento foi utilizado o 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), do laboratório de Dispositivos e Nanoestruturas 

(LDN) do Departamento de Eletrônica e Sistemas.  

10- Após o estudo, todo material foi armazenado em lâminas posteriormente cadastradas e 

será tombada na coleção de Microfósseis do Laboratório de Geologia Sedimentar (LAGESE) 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
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CAPÍTULO 3 

 

GEOLOGIA REGIONAL 

 

A Bacia da Paraíba está localizada no nordeste do Brasil, e ocupa uma área de 

5300km
2
 em sua porção emersa, abrangendo os estados de Pernambuco e parte na Paraíba, 

entre as cidades de Recife e a norte de João Pessoa (figura 1).  

 
Figura 1. Localização da Bacia Paraíba e do poço IG03PE (Beurlen, 1967). 

A bacia é pouco conhecida se comparada com outras bacias marginais onde há 

exploração de petróleo. Embora haja mais de cem trabalhos, uma grande maioria que é apenas 

de caráter paleontológico com estratigrafia não bem definida, que dificultam uma 

interpretação baseada nesses dados. 

 

3.1. Histórico das pesquisas 

Willianson (1868) e Hartt (1870) foram os primeiros a descrever a geologia da faixa 

costeira entre Pernambuco e Paraíba. No trabalho de Hartt foram iniciadas as primeiras 
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coleções de fósseis procedentes da bacia, posteriormente foram feitos trabalhos com 

biválvios por Rathbun (1875), e vários outros sobre fósseis, destaca-se ainda White (1887) 

sobre fósseis do Brasil e Arnold (1902) sobre os fósseis da Bacia Paraíba, procedentes da 

atual Formação Maria Farinha, ainda há trabalhos com observações feitas por Derby (1907) 

e Branner (1902 e 1904) apud Mabesoone (1991).  

Morais (1928) fez o trabalho mais detalhado sobre a geologia, em um mapeamento 

na costa de Pernambuco, onde o mesmo dividia a faixa costeira em setores a norte e a sul do 

Recife, o mais conhecido sobre a geologia nessa época, inferindo idades e novas localidades 

fossilíferas. A bacia foi posteriormente estudada por Oliveira & Leonardos (1940) e pelo 

Conselho Nacional de Petróleo através de Kreidler & Andery (1950) com um mapeamento 

geológico mais detalhado (apud Mabesoone, 1991). Na área de Paleontologia, desta época 

destacam-se os trabalhos de White (1887) e Maury (1924 e 1930) com descrição de fósseis 

cretáceos já conhecidos e uma nova fauna paleocênica.  

Oliveira (1940) introduziu as denominações “Formação Gramame” e “Formação 

Maria Farinha”, para os depósitos cretáceos e paleocênicos. Oliveira & Leonardos (1940), 

usaram o termo “Grupo Paraíba para o Cretáceo”. O conteúdo paleontológico era o maior 

destaque na bacia, só a partir dos anos 50 a geologia teve um grande impulso com a 

descoberta dos fosfatos em 1949 por P.J. Duarte onde se destacaram os trabalhos de Kegel 

(1955 e 1957) e de Oliveira & Ramos (1951, 1956). A então Escola de Geologia do Recife 

fundada em 1957 facilitou a realização de muitos estudos com relatórios de graduação, 

mapeamentos mais detalhados além dos estudos realizados pelos pesquisadores dessa escola, 

destacando-se K. Beurlen (com diversos trabalhos principalmente entre os anos de 1958 a 

1984) e Muniz (1963 a 1993) com pesquisas de macrofósseis principalmente moluscos; 

Tinoco (1955 a 1985) com estudos de microfósseis enfatizando foraminíferos e Mabesoone 

(1964 a 1993) com sedimentologia e estratigrafia além dos estudos geofísicos com Rand 

(com trabalhos desde 1967 a 1986) apud Mabesoone (1991). Ainda destacaram-se trabalhos 

como os de Campanha (1975 e 1979), Feitosa e Feitosa (1986), Ashraf (1988), Asmus e 

colaboradores (1973 a 1984), Dantas (1980 e 1982), Mabesoone & Alheiros (1988; 1993), 

Lima Filho & Souza (2001), Lima Filho (1998) e Barbosa (2004) com novas propostas 

estratigráficas para a bacia. 

 

3.2. Tectono-Estratigrafia da Bacia Paraíba 

A Bacia da Paraíba é limitada geologicamente a sul, próximo a Recife, pelo 

Lineamento de Pernambuco e a norte pela falha de Mamanguape segundo Barbosa (2004). 
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Composta por três sub-bacias, Olinda, Alhandra e Miriri (figura 2). A Sub-bacia de Olinda, 

está localizada entre o Lineamento de Pernambuco e a Falha de Goiana. Segundo 

Mabesoone & Alheiros (1988) estão presentes as formações Beberibe, Gramame e Maria 

Farinha, e ainda a Formação Itamaracá cuja subdivisão não foi usada pelos autores. A Sub-

bacia Alhandra é limitada pela Falha de Goiana e pela Falha de Itabaiana, sendo 

litoestratigraficamente preenchida por todas as unidades descritas anteriormente assim como 

a Sub-bacia de Miriri que está localizada entre as falhas de Itabaiana e Mamanguape, 

estando ausente apenas a Formação Maria Farinha.  

 

Figura 2. Localização da Bacia da Paraíba no nordeste brasileiro, entre Recife e o norte de João 

Pessoa. (Mod. de Mabesoone & Alheiros, 1993). 

 

Esta bacia foi durante muito tempo descrita junto com a Bacia de Pernambuco como 

uma única unidade estrutural embora sua estratigrafia fosse diferente. Entretanto, Lima Filho 

(1998) e Lima Filho et al. (1998) demonstraram que são bacias independentes, com 
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arcabouço estrutural e estratigrafia própria (figura 3). Dessa forma a Bacia da Paraíba era 

denominada Bacia Pernambuco-Paraíba e a atual Bacia de Pernambuco, chamada de Sub-

bacia Cabo e eram também consideradas como uma faixa costeira limitada a sul pelo Alto de 

Maragogi com a Bacia de Alagoas e a norte pelo Alto de Touros com a Bacia Potiguar, 

Mabesoone (1994) ainda considerava uma possível ligação com a Bacia Potiguar. 

A Bacia da Paraíba teria sido a última ligação entre a África e América do Sul 

durante o Neocretáceo. Estes dois continentes sofreram um estiramento crustal e um 

afinamento litosférico, onde houve uma lenta e continuada subsidência, que gerou uma 

“relay ramp”, cuja cunha sedimentar evoluiu para um homoclinal, estruturada de tal forma 

que possibilitou a formação de blocos desnivelados com preenchimento diferenciado, que 

veio a formar as atuais sub-bacias (Rand, 1967; Mabesoone & Alheiros, 1988, Lima Filho, 

1998). Tendo esta bacia como característica estrutural principal uma rampa de blocos 

falhados de gradiente muito suave com seguimentos de direção E-W, perpendiculares à linha 

de costa (Mabesoone & Alheiros, 1988, 1993). 
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Figura 3. Blocos diagramas com o modelo evolutivo das Bacias de Pernambuco e da Paraíba. 1. rift 

de Cupê; 2. Zona de cisalhamento da Paraíba; 3. Lineamento de Pernambuco; 4 Alto de Tamandaré; 

5. Graben de Piedade; 7. Cabo de Santo Agostinho; 8. Graben do Cupê; 9. Sub-bacia de 

Canguaretama; 10.Sub-bacias de Alhandra e Miriri; 11. Sub-bacia Olinda; 12. Talude da Bacia 

Paraíba; 13. Ato de Mamanguape; 14. Alto de Goiana, Lima Filho et al (2005).  

 

O preenchimento sedimentar teve início possivelmente no Santoniano? (Beurlen 

1967a) com arenitos e conglomerados de origem fluvial da Formação Beberibe repousando 

discordantemente sobre o embasamento cristalino Proterozóico, e que se interdigitam com 

arenitos litorâneos Campaniano-Maastrichtianos, da Formação Itamaracá. Estes depósitos 

representam uma transgressão do ambiente marinho sobre o continental, tendo como 
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característica depósitos costeiros e estuarinos e o horizonte fosfático que representa uma 

superfície de inundação máxima e uma transição para calcários e margas de plataforma 

carbonática não muito profunda da Formação Gramame, datada como Maastrichtiano (figura 

4) Lima Filho & Souza (2001). Sobre a unidade Gramame há o registro de regressão de 

bancos carbonáticos recifais, calcários e margas de idade Paleoceno. Estas duas unidades são 

bem conhecidas pelo importante registro da passagem Cretáceo-Paleógeno, onde há uma 

contaminação anormal de irídio e crise ambiental que afetou toda biota (Mabessone & 

Alheiros (1988); Albertão et al (1993); Souza & Lima Filho (2001); Barbosa (2004)). 
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Figura 4. Corte geológico em área continental da Bacia da Paraíba (Barbosa 2004). 
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3.3. Unidades estratigráficas  

A estratigrafia da bacia é relativamente simples e estão presentes quatro formações: 

Beberibe, Itamaracá, Gramame, Maria Farinha, pois não descreveremos aqui a formação 

Barreiras (figura 5). 

 
Figura 5. Carta estratigráfica da Bacia da Paraíba (Relatório Interno LAGESE, 2004). 
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A unidade litoestratigráfica mais antiga é a Formação Beberibe que repousa 

discordante sobre o embasamento cristalino sendo caracterizada por sedimentação terrígena 

com arenitos médios, grossos a conglomeráticos e depósitos finos de siltitos e argilitos de 

planície de inundação e níveis basais conglomeráticos de canais, originados através de um 

sistema de leque aluvial com canais fluviais entrelaçados de idade Coniaciano-Santoniano-

Campaniano? Souza (2006).  

A Formação Itamaracá é constituída por arenitos calcíferos, siltitos, arenitos grossos 

a finos de ambientes transicionais sendo estes, depósitos lagunares e estuarinos e os níveis 

fosfáticos. Representando de maneira geral uma transgressão marinha, com uma superfície de 

inundação máxima representada pelos fosfatos, de idade Campaniano-Maastrichtiano 

inferior, Barbosa et al (2003) e Souza (2006). 

O fosfato foi noticiado primeiramente por Duarte (1949) no Município de Olinda, 

estado de Pernambuco, a partir daí foram feitos estudos mais detalhados, onde inicialmente, o 

mesmo era colocado como parte basal da Formação Gramame. Kegel (1954) num trabalho 

sobre microfósseis, destaca a quantidade de coprólitos existentes neste fosfato e compara 

com várias ocorrências mundiais enfatizando a sua importância na origem do mesmo. Alguns 

pesquisadores consideram que as algas seriam os organismos que contribuíra para origem dos 

fosfatos, porém não foi verificado nenhum vestígio das mesmas, por outro lado há uma 

grande quantidade de foraminíferos e coprólitos com fosfatos no seu interior. Segundo Kegel 

(1954) a zona fosfática raramente ultrapassa a 4 metros e o teor de P2O5 varia muito, nos 

mais enriquecidos chegando até 30%, tem uma coloração creme a cinza, sendo ora mais 

granuloso e menos consolidado, ora mais sólido. É mineralogicamente formado de minerais 

detríticos como quartzo, feldspatos e minerais de argila, e outra parte de precipitação química 

e restos fósseis de calcita. 

Diversos trabalhos discutem sobre paleoambiente e deposição do fosfato. Bushinski 

(1964) sugere que o mesmo pode ter sido originado em ambiente marinho raso, devido à 

abundância de siliciclastos e a microfauna bentônica; Sheldon, (1964) afirma ser de clima 

quente, com ressurgências de correntes profundas sobre águas marinhas rasas; Bromley 

(1967) e Gulbrandsem (1969) afirmam ainda que a salinidade fosse um pouco acima do 

normal, tendo ainda um pH alto. Tinoco (1971) coloca que deveria ter uma presença 

abundante de algas capazes de assimilar o fósforo da água do mar e impedir um crescimento 

completo dos organismos bentônicos. Mabesoone (1967) numa descrição sobre a base da 

Formação Gramame, atualmente o topo da Itamaracá, descreve arenitos calcíferos e 

calcarenitos fossilíferos quase puros de caráter litorâneo, colocando o fosfato como 
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pertencente a este tipo de fácies que seria de transgressão, ocorrendo interdigitada com os 

arenitos da Formação Beberibe. Souza & Lima Filho (2005) considera que o fosfato faz parte 

da Formação Itamaracá, e discutem sobre características e origens. E a idéia a cerca de vários 

conceitos é que o fosfato é formado em ambientes redutores, ricos em matéria orgânica, sob 

baixa taxa de sedimentação de terrígenos e em zonas de ressurgência.  

A Formação Gramame é composta por camadas de calcários margosos e de margas 

intercaladas e lâminas de argila caracterizada por uma ciclicidade, Beurlen (1963). 

Mabesoone (1967) afirma ser um calcário margoso homogêneo, com níveis de argila 

intercalados, de coloração cinza observados em lâminas petrográficas e denominados de 

biomicritos, depositados num período de estabilidade do mar possivelmente em plataforma 

continental.  

Lima & Koutsoukos (2006) afirmam que durante o Maastrichtiano a área era 

caracterizada por um clima árido e com baixo influxo terrígeno de sedimentos. Essas 

condições favoreceram o desenvolvimento de um sistema de rampas carbonáticas de nerítico 

a bathial sendo depositado alternâncias de calcários (mudstones/wackestones a 

mudstones/weckestones argilosos). A fácies mudstones/wackestones com pouca argila, está 

intensamente bioturbada apresentando fragmentos de macrofósseis (molucos), e vegetais, 

nódulos de sulfatos e concreções carbonáticas. A fácies mudstones/wackestones argiloso 

apresenta uma grande quantidade de argilas, fragmentos de macrofósseis, nódulos de pirita e 

carbonato. A partir deste estudo foi possível chegar a cinco microfácies: Microfácies 

Foraminíferos planctônicos mudstones/wackestones, Radiolários mudstone, mudstone com 

foraminíferos aglutinantes, wackestones com foraminíferos bentônicos e 

wackestones/packstones equinóides. Lima & Koutsoukos (2006) afirmam que a Formação 

Gramame é um trato de sistema de segunda ordem, transgressivo a mar alto característico de 

margem passiva, e através da quimioestratigrafia foi possível observar enriquecimento de 

P2O5 sob o ponto de vista dos autores significa uma superfície de inundação máxima. De 

idade maastrichtiana (Muniz, 1993; Santos et al., 1994), registrando uma seqüência marinha 

agradacional, um trato de sistema de mar alto (Lima Filho & Souza, 2001), que continua até 

que mudanças tectônicas ocasionaram a regressão marinha, representada pela Formação 

Maria Farinha. A Formação Maria Farinha é composta por calcários mais puros, algumas 

vezes pouco granulosos, com lentes de argila e bancos de calcários retrabalhados e 

redepositados, não apresenta periodicidade Beurlen (1963). Mabesoone (1967) também 

enfatiza o seu caráter regressivo e sua principal característica litológica que é o calcário 
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dentrítico. Esta unidade, considerada de idade paleocênica (Tinoco, 1967; Muniz, 1993), 

apresenta calcários detríticos, médios a finos, com intercalações de argilas carbonáticas e 

fauna fóssil de recifes, Beurlen (1967a). 

 

3.4. Problemas e discussões estratigráficas 

As discussões a cerca dessas unidades são muitas e em geral antigas, confusas e 

baseadas principalmente em comparações litológicas e em alguns fósseis. 

Kegel (1954) denominou Formação Itamaracá um arenito grosso calcífero, com 

abundante fauna de idade cretácea. Em trabalhos como o de Kegel (1955), a Formação 

Itamaracá era definida com duas fácies: arenitos grossos ou médios calcíferos com teor de 

calcário aumentando até um autêntico calcário de fácies marinha e camadas de arenitos 

friáveis por vezes conglomeráticos, de fácies continentais que se intercalam e eram 

consideradas como transgressões que ocorriam inundando as fácies continentais. Foi 

reconhecida primeiramente a porção mais superior na Ilha de Itamaracá, ao longo do Rio 

Gramame e em Alhandra. A Formação Gramame era descrita como calcários argilosos que 

continham na base uma camada de arenitos calcíferos com fosfato. Posteriormente, Kegel 

(1957) encontrou uma camada de arenito friável e pouco calcífero, contendo fósseis marinhos 

que denominou de Membro Beberibe sendo considerado como uma lente dentro da Formação 

Itamaracá, datando de forma provisória como Turoniano ou Cenoniano Inferior, posicionava 

a Formação Beberibe como membro da Formação Itamaracá cujos estratos são interdigitados, 

considerados como pertencentes a ambiente continental com fácies lagunares. Beurlen (1963) 

discutiu o termo Formação Gramame e Formação Itamaracá onde separa em dois complexos, 

um inferior arenítico (Itamaracá) que passa gradativamente para o superior carbonático (que é 

subdividido em superior e inferior, pelas formações Gramame e Maria Farinha), havendo 

entre eles uma transição com o material fosfático. Beurlen (1963) questiona a junção das 

duas formações do complexo carbonático separadas pelo limite Mesozóico/Cenozóico, limite 

cronoestratigráfico que não pode ser colocado de forma conjunta. Beurlen (1967a) após fazer 

um extenso mapeamento por toda costa entre as cidades de Recife-PE e João Pessoa-PB, 

concluí que os arenitos fluviais que Kegel (1953) deu nome de Formação Itamaracá, são bem 

mais espesso do que anteriormente se pensava, colocando a parte mais superior da Formação 

Itamaracá, que seria um calcarenito, mais as camadas fosfáticas encontradas na Ilha de 

Itamaracá, como pertencentes à Formação Gramame. Assim, eliminou o termo Formação 

Itamaracá e formalizou o termo Formação Beberibe para todas as fácies de arenitos fluviais, 
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estuarinos e lagunares. Beurlen (1967b) discutindo especificamente a paleontologia da Bacia 

da Paraíba, afirma que o Kegel (1957) chamava de Membro Beberibe e datava como sendo 

Turoniano, foram encontrados exemplares fósseis que datam até Campaniano.  

Beurlen (1967a) elimina o termo Formação Itamaracá considerando as duas unidades 

de ambiente marinho e continental e chama de Formação Beberibe, e essa associação fóssil 

encontrada até agora são todos de ambiente marinho, o que confunde ainda mais as questões 

de idade no contexto de hoje. Posteriormente, diversos autores adotaram as idéias de Beurlen 

(1967), como Mabesoone (1967) eliminando o termo Formação Itamaracá considerando 

apenas a Formação Beberibe composta de fácies fluviais e estuarinas e colocando os arenitos 

calcíferos e os fosfatos na base da Formação Gramame. É importante destacar que Beurlen 

(1967) considera a datação feita na Formação Beberibe a dos depósitos lagunares, que hoje 

pode ser questionado como pertencente à Formação Itamaracá, sendo assim não foi 

encontrado fóssil guia na Formação Beberibe. 

Tinoco (1971) volta a usar os termos Formação Beberibe, Itamaracá, Gramame para o 

Cretáceo da bacia, sugerindo para Formação Beberibe o que foi proposto por Mabesoone 

(1967) e Beurlen (1967) que esta formação teria três fácies: fluvial, estuarina e lagunar e a 

Formação Itamaracá como sendo formada por 100m de arenitos calcíferos que se intercalam 

com a Formação Beberibe, afirma que a Formação Gramame é composta por uma fácies 

transgressiva com arenitos calcíferos e calcarenitos, uma fácies fosfática e uma calcária 

propriamente dita. 

Mabesoone (1972) descreve o caráter sedimentológico das formações Beberibe, 

Itamaracá, Gramame e Maria Farinha. Formação Beberibe tem aproximadamente 300m de 

espessura de sedimentos interpretados como depósitos fluviais e lagunares. A Formação 

Itamaracá representaria a fácies litorânea até marinho raso da Formação Beberibe composta 

de arenitos calcíferos, sendo excluído o termo calcarenitos usado algumas vezes por outros 

autores. Os calcarenitos foram incluídos na Formação Gramame além dos fosfatos e calcários 

propriamente dito. 

Amaral et al (1977) baseados em trabalhos anteriores separam a sedimentação da 

bacia em duas seqüências a basal clástica e a superior carbonática. Sendo a camada basal 

relacionada a formações Beberibe e Itamaracá, caracterizada por maior influência de 

ambiente continental a sul do Rio Goiana, e a norte marcada por maior influência marinha. 

Sendo assim o continente era mais elevado no setor sul, em relação ao norte que já estava 

sofrendo avanços do mar, os autores afirmam que a transgressão ocorreu antes do 

Maastrichtiano possivelmente Santoniano-Campaniano. 
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Segundo Mabesoone & Alheiros (1988) a Formação Beberibe, representa um sistema 

flúvio-lagunar e flúvio-deltáico torna-se plataforma rasa a costeira com arenitos calcíferos, de 

idade Campaniana-Santoniana, excluindo novamente o termo Formação Itamaracá mantendo 

a mesma litologia discutida anteriormente para as outras formações.  

Lima Filho & Souza (2001) retomaram a designação de Formação Itamaracá de Kegel 

(1953), através de uma análise com base em estratigrafia de seqüências, e definem essa 

formação como um trato de sistema transgressivo (TST), cujo topo é marcado por uma 

superfície de inundação máxima que delimita a seqüência representada por uma camada de 

fosfato.  

Barbosa (2004) discutiu a evolução da Bacia da Paraíba durante o Maastrichtiano-

Paleoceno, a questão da transgressão iniciada possivelmente no Campaniano, posteriormente 

no Maastrichtiano com a instalação da plataforma carbonática média a rasa onde foram 

depositados os sedimentos da Formação Gramame, com a ocorrência de um sistema 

regressivo foram depositados os sedimentos da Formação Maria Farinha, onde foi proposto 

dois modelos de evolução das seqüências deposicionais envolvidas um a partir do conceito da 

estratigrafia de seqüência e um outro a partir de um quadro comparativo das sub-bacias. 

Souza (2006), na sua tese de doutorado sobre a seqüência clástica inferior (formações 

Beberibe e Itamaracá) afirma que a mesma envolve dois tratos de sistemas: de mar baixo 

(Formação Beberibe) e o trato de sistema transgressivo (Formação Itamaracá). Na seqüência 

carbonática tem-se um trato de sistema de mar alto (Formação Gramame) e por fim um trato 

de sistema de mar baixo (Formação Maria Farinha). Os dados isotópicos de oxigênio e 

carbono marcaram muito bem o SIM (fácies fosfática), separando a seqüência clástica 

inferior da seqüência carbonática e mostrou uma tendência geral de resfriamento do 

Campaniano para o Maastrichtiano.   
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CAPÍTULO 4 

 

PALEONTOLOGIA E BIOESTRATIGRAFIA DA TRANSIÇÃO ENTRE AS 

FORMAÇÕES ITAMARACÁ E GRAMAME 

Para se falar na paleontologia e bioestratigrafia da passagem Itamaracá-Gramame é 

necessário incluir o conteúdo fossilífero da Formação Beberibe, que ainda hoje é 

problemático, pois se confunde ao da Formação Itamaracá, cujos estratos se interdigitam, 

sendo assim foi realizado um levantamento da paleontologia dessas formações enfatizando a 

transição entre as formações Gramame e Itamaracá.  

 

4.1 Macrofósseis e Bioestratigrafia 

A Formação Itamaracá foi menos estudada, sendo a maioria do seu conteúdo fossilífero 

representado por bivalves, gastrópodes, cefalópodes e peixes. Com difícil separação em 

alguns trabalhos em relação ao conteúdo fossilífero do que pertence a Formação Beberibe ou 

a Itamaracá. Assim também se observa esta difícil separação entre a base da Formação 

Gramame e o topo da Formação Itamaracá. 

Maury (1930) através de material coletado na Formação Gramame estabeleceu dois 

horizontes Roudaria (Campaniano) e Sphenodiscus (Maastrichtiano). Kegel (1955) menciona 

fragmentos de moluscos, equinodermas, ossos e dentes de peixes, foraminíferos, coprólitos e 

a fauna de molusco descrita por Maury (1930) na Fazenda Congo coloca que: Roudaria 

ocorre na Formação Itamaracá e Sphenodiscus na Formação Gramame, e permanecendo 

assim as idades. Na Formação Itamaracá, Kegel (1955) cita a presença de bivalves (Euzebia e 

Roudairia), gastrópodes como Turritela e alguns gêneros mais importantes de cefalópodes, 

entre eles várias espécies de Pachydiscus tendo como características suas conchas espessas 

de ambiente marinho. No arenito friável que hoje é denominado Formação Beberibe 

observou fragmentos de plantas carbonizadas. É mencionada ainda pelo autor apenas a 

presença de peixes e vértebras de Monsassaurinae no fosfato. Kegel (1957) relatou a presença 

de vários moldes de bivalves, fragmentos de amonóides (Prionotropis sp.) associados a 

gastrópodes, vermes poliquetas e vegetais, que considerou possivelmente de ambiente 

nerítico, sendo esta fácies classificada como Membro Beberibe, hoje Formação Itamaracá e 

considerou esses amonóides possivelmente do Turonianos ou Eo-cenonianos.  
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Rebouças & Santos (1956) estudam o material ictiológico (dentes), distribuídos em seis 

gêneros e sete espécies, advindos do fosfato e compara com os fosfatos marroquinos, sendo 

datados do Maastrichtiano.  

Oliveira (1957) menciona no fosfato cerca de 250 exemplares de invertebrados, sendo 

gastrópodes a grande maioria, seguidos de bivalves, cefalópodes, anelídeos, corais, 

equinodermas e um único molde de braquiópodo não sendo possível fazer correlações com 

faunas de fosfatos Maastrichtianos em outras bacias da região da África, pois estas se 

assemelham as faunas da Índia e da América Central, o autor faz referência à questão 

paleoambiental e coloca que a presença de corais só denuncia um mar raso e tropical.  

Beurlen (1961a) define a Formação Beberibe como sendo de idade Turoniano baseada 

na presença do amonóide Choffaticeras koeneni e no bivalve Inoceramus labiatus 

correlacionados com a Formação Sapucari (Cotinguiba) da Bacia de Sergipe, sendo esta 

unidade, possivelmente a Formação Itamaracá. Beurlen (1963) discutindo o termo Formação 

Gramame, caracterizada pela ocorrência dos amonóides Pachydiscos e Sphenodiscus e coloca 

os arenitos calcíferos e o fosfato do topo da Itamaracá como pertencente à mesma, tendo em 

comum o Inoceramus dominguesi. Mencionam ainda alguns gastrópodes e bivalves que 

ocorrem no fosfato. Em relação ao paleoambiente defende que a associação da Formação 

Itamaracá é típica de águas agitadas litorâneas e a da Gramame de águas mais calmas, de 

fundo lodoso, já o fosfato apresenta moluscos de tamanhos pequenos típicos de águas rasas 

pouco agitadas com intenso desenvolvimento de algas. Em relação as idade coloca que a 

Formação Gramame é Maastrichtiana, confirmada pelos foraminíferos e amonóides, e que a 

Formação Itamaracá era geralmente atribuída ao Campaniano pelo fato de está na lapa da 

Gramame, porém esta determinação não é fundamentada. O fosfato tem idade Maastrichtiana 

de acordo com os foraminíferos. Os amonóides que ocorrem com mais freqüência na 

Gramame é mais raro na Itamaracá, no entanto se verifica que os Sphenodiscus, Pachydicus e 

o Inoceramus dominguensi encontrados na parte superior da Itamaracá, concordam 

plenamente com a Formação Gramame, isto indica, que pelo menos as camadas superiores da 

Formação Itamaracá sejam do Maastrichtiano. 

Beurlen (1967b) faz um relato sobre a paleontologia da Bacia da Paraíba e menciona a 

coleta de um único exemplar de amonóide (Pseudoschloenbachia umbulazi) na Formação 

Beberibe, numa fácies que hoje pode ser considerada como pertencente à Formação 

Itamaracá, de idade Neo-santoniana ou Campaniana, além de uma associação monótona de 

moluscos onde 80% pertencem à Mulinoide, essa associação foi interpretada do ponto de 
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vista paleoecológico como sendo uma fauna eurihalina de ambiente de águas muito rasas 

com salinidade bem reduzida, possivelmente lagunar. Foi comparada à fauna existente nas 

fáceis da Formação Gramame que o mesmo classifica em associações típicas. Há uma fauna 

comum as três fácies destacando-se Inoceramus dominguesi, Pachydiscus dossantosi 

Sphenodiscu brasiliensis (de idade Maastrichtiano). A associação do calcário Gramame 

caracteriza-se pela predominância de amonóides de tamanhos consideráveis, e Hemiaster 

(equinóide) ocorrendo como fóssil comum, poucos gastrópodes e biválvios, que indica um 

ambiente nerítico. Os arenitos calcíferos (Itamaracá) apresentam predominância de 

gastrópodes e biválvios, com acumulações de conchas espessas e grandes, sendo raras as 

ocorrências de amonóides, que pode indicar um ambiente de águas rasas litorâneo de muita 

movimentação. No fosfato predominam conchas de tamanhos médios a pequenos com a 

predominância de gastrópodes, de ambiente de águas rasas pouco movimentadas com 

possível desenvolvimento de algas. 

Muniz & Lima (1979), citam 11 biválvios descritos por Maury (1930) e 16 novas 

espécies identificadas pelos mesmos em três afloramentos da porção basal da Formação 

Gramame. Litologicamente compostos por calcários cremes e o que eles definem como 

calcarenitos e arenitos calcíferos, onde foi possível observar uma maior diversidade de 

biválvios. Mabesoone & Oliveira (1991) afirmam que fósseis de biválvios foram encontrados 

principalmente na fácies lagunar e estuarina da então Formação Beberibe e descrevem a 

Formação Gramame como arenitos litorâneos e calcarenitos fosfáticos contendo fauna 

diferente para as três fácies.  

A Formação Gramame segundo Muniz (1993) tem uma abundante e diversificado 

conteúdo fossilífero, representante de uma fauna tipicamente marinha, com gastrópodes, 

biválvios, amonóides, equinóides, corais, crustáceos, peixes, répteis, restos vegetais e 

icnofósseis, porém com predomínio dos moluscos. 

A partir dos trabalhos pesquisados foi possível chegar a uma grande quantidade de 

fósseis que pertencem a Formação Itamaracá, sendo possível separar os que pertencem às 

camadas fosfáticas estando muitos destes colaborando para datação e interpretação 

paleoecológica do fosfato e da própria Formação Itamaracá (Figura 6 e anexo 1).
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Figura 6. Relação de Macrofósseis do fosfato da Formação Itamaracá e sua distribuição estratigráfica, 

baseado nos trabalhos de Kegel, 1955; Rebolças & Santos 1956; Oliveira, 1957; Beurlen 1967b; 

Muniz & Lima 1979. 

 

4.3 Microfósseis e Bioestratigrafia  

Os microfósseis da Formação Itamaracá ocorrem em menor quantidade e diversidade, 

sendo registrado a primeira ocorrência no trabalho de Kegel (1954), onde relata o grande 

percentual de coprólitos que chega a 95%, enfatizando sua importância na formação do 

fosfato e que os coprólitos são semelhantes às fezes de gastrópodes atuais, material 

identificado no Cretáceo Superior de outras bacias. E ainda identifica três gêneros de 

foraminíferos, interpretando a fauna como de marinho raso, plataforma continental. 

Tinoco (1955) descreve foraminíferos da Formação Gramame, coletado em testemunho 

localizado na Ilha de Itamaracá, porém não é possível afirmar com exatidão a que unidade 

pertence, pois o autor não localiza o material amostrado, podendo pertencer a Formação 

Itamaracá ou Formação Gramame. É mencionada a presença de dois gêneros de ostracoda, 

porém em menor quantidade em comparação aos foraminíferos que chega 90% dos 

microfósseis, e através dos foraminíferos classifica o ambiente como sendo de águas rasas, 

límpidas e quente semelhante à fauna do Cretáceo Superior do Texa (USA), considerando de 

Idade Navarro. Cita ainda o trabalho de Petri (1952) sobre os foraminíferos da fazenda 

Congo que afirma ser de maioria planctônica.  
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Tinoco (1962) descreve uma nova espécie de foraminífero Fascispira santosi coletado e 

restrito ao fosfato datado como Maastrichtiano e cita a presença de ostracodes, em menor 

quantidade se comparado aos foraminíferos. 

Tinoco (1967) discutiu a micropalentologia da faixa costeira de Recife a João Pessoa, e 

afirma que na Formação Beberibe não foram encontrados quaisquer microfósseis e na 

Formação Gramame, definida neste trabalho com três fácies: litorânea fosfática e calcária. A 

litorânea apresentando raros foraminíferos do gênero Globotruncana, na fácies fosfática os 

microfósseis se apresentam em forma de moldes fosfatizados em sua maioria representados 

por foraminíferos, coprólitos, ostracodes, dentes de peixes e pequenos moluscos. Entre os 

foraminíferos destaca-se a Fallotia santose restrita a maior zona de fosfato e são raros os 

fragmentos de algas. A fácies calcária é a mais rica em microfósseis destacando-se a maior 

quantidade de foraminíferos, destacando-se na base uma grande quantidade de 

Siphogenerinoides cretana e S. plummeri nas camadas ainda fosfatizadas que vão 

desaparecendo progressivamente na porção superior. As formas planctônicas dominam a 

associação com aproximadamente 97% do total, onde 19 espécies foram estudadas e das 

formas bentônicas cerca de 20 espécies foram identificadas. Entre os ostracodes foram 

identificados três gêneros Cytherella, Cytheropteron e Cythereis. Em relação à idade na 

Formação Gramame os foraminíferos planctônicos representam o Maastrichtiano Superior. 

Tinoco (1967) fez analise paleoecológica e observou que a fácies litorânea representa uma 

transgressão, a fácies fosfática um ambiente de oceano aberto, evidenciado pela presença dos 

foraminíferos planctônicos de águas rasas quentes e turvas com rápida sedimentação.O autor 

também coloca que outros estudos afirmam que o numero de foraminíferos planctônicos 

aumenta com a profundidade e com a distância da costa, porém considerava a Formação 

Gramame uma exceção.  

Em sua tese de doutoramento Tinoco (1971) cita os microfósseis identificados na bacia, 

enfatizando principalmente o fosfato, porém seu objetivo de estudo é a passagem 

Cretáceo/Paleógeno, onde descreve diversas espécies, com estudos bioestratigráficos (figura 

7 e anexo 2) e paleoecológicos. Nos estudos paleoecológicos afirma ser os calcarenitos base 

do Gramame, de origem marinha devido à presença de foraminíferos planctônicos e 

ostracodes. A fácies fosfática poderia representar um ambiente bastante agitado que se 

tornou mais calmo permitindo a deposição do fosfato com a presença de foraminíferos com 

dimensões maiores do que o normal.  
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Tinoco (1976) divide a Formação Gramame em fácies e biofácies baseando-se em 

foraminíferos e em amonóides. Estando o fosfato juntamente com os arenitos do topo da 

Formação Itamaracá pertencente à base da Formação Gramame, representada com base em 

macrofósseis pela Zona Sphenodiscus e com base em microfósseis com a associação 

Globotrucana contusa, G. stuarti, Rubgoglobigerina, e fallotia santosa de idade 

Maastrichtiana. Faz menção também a presença de ostracodes, micromoluscos e fragmentos 

de algas. Em relação a ambiente de sedimentação e devido à presença de foraminíferos 

planctônicos, considera que o processo se deu em mar aberto, e o fato de ocorrerem muitas 

formas de moldes internos fosfatizados aponta para um fosfato primário. Observa-se ainda 

que a presença de Fallotia associado a estruturas de algas calcárias, e a forma de dispersão 

dos grãos indicam um ambiente de plataforma interna com águas rasas não superiores a 50m 

com períodos de agitação sazonal. 

Tinoco (1978) descreveu 52 espécies e 30 gêneros de foraminíferos no testemunho de 

um poço localizado na cidade de Olinda-PE. Este autor considerava a Formação Gramame 

composta de três fácies: calcarenítica, fosfática e dos calcários, separadas pelas diferenças 

litológicas e faunísticas. Na fácies dos calcarenitos os foraminíferos são raros e mal 

preservados, no fosfato dominam formas bentônicas e bem desenvolvidas como os 

Siphogenerinoides e formas aglutinantes, sendo os foraminíferos planctônicos raros. As 

formas do fosfato estão restritas ao Maastrichtiano, mas pode caracterizar andares inferiores 

em outras partes do mundo. Nos calcários os planctônicos são abundantes atingindo mais de 

90% do total de foraminíferos.  

 

Figura 7 Relação de Microfósseis do fosfato da Formação Itamaracá e sua distribuição estratigráfica 

baseado nos dados de Tinoco (1962, 1978, 1971), Tinoco & Siqueira (1976). 
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 Lima (1985) analisou a ocorrência de palinomorfos nos testemunhos de um poço 

estratigráfico (F-01-PB-33) que atravessou toda a Formação Gramame e o topo da Formação 

Itamaracá com o nível fosfático, chegando a uma idade Neocampaniana para os estratos 

inferiores e neocampaniana-eomaastrichtiana para a parte superior. 

Santos et al. (1994), listam uma assembléia de palinomorfos da Formação Gramame 

(onde era incluso o topo da Formação Itamaracá) e sugere uma idade Campaniano Superior-

neomaastrichtiana. 

Campanha (1999), descrevendo uma fácies na parte superior do calcário Gramame na 

Sub-bacia Miriri registrou mais de 20 espécies de foraminíferos e 15 espécies de ostracodes. 

Baseada em trabalhos com macro e microfósseis, subdividiu a Formação Gramame em 

fácies e biofácies inclui os arenitos litorâneos e o fosfato na porção inferior. Em relação à 

paleoambiente a mesma considera uma plataforma em rampa dentro de um trato de sistema 

de mar alto.  

No trabalho de Lima & Koutsoukos (2002), com base em nanofósseis calcários nas 

Pedreiras Poty, Nassau, CIPASA e CIMEPAR, data apenas o Maastrichtiano para a 

Formação Gramame, onde dividiu as seções estudadas em duas zonas CC25 e CC26 e suas 

respectivas subzonas (CC25A, CC25B, CC25C, CC26A e CC26B). Em 2004 os mesmos 

afirmam ainda que na subzona CC25B observou-se uma anomalia positiva de P2O5 que os 

mesmos relacionam a um enriquecimento de fosfato autigênico, sendo interpretada como 

uma superfície de inundação máxima.  

Lima & Koutsoukos (2006), usam diversas ferramentas como bioestratigrafia com 

foraminíferos e nanofósseis calcários, analises químicas, petrografia e icnfósseis. No estudo 

dos nanofósseis calcários foi encontrada apenas uma biozona a CC25 baseado no trabalho de 

Perch-Nielsen (1985) e as subzonas CC25A, CC25B e CC25C. Os foraminíferos ocorrem de 

forma rica e diversificada entre os planctônicos e de baixa diversidade entre os bentônicos, 

são em geral representantes restritos ao Cretáceo e compõem a biozona KS 30.  Entre os 

icnofósseis estão presentes os Talassinoides em baixa diversidade e alta população sugerindo 

um substrato firme e uma boa oxigenação. No estudo das microfácies mencionam a presença 

de fragmentos de moluscos, vegetais, equinóides e radiolários. 

O primeiro trabalho detalhado sobre os ostracodes da Bacia da Paraíba foi realizado por 

Fauth (2000), em sua tese de doutoramento que investigou o limite Cretáceo-Paleogeno (K-
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P) nesta bacia, representado pelas formações Gramame e Maria Farinha, com os principais 

resultados publicados em Fauth & Koutsoukos (2002) e Fauth et al. (2005).  

Fauth (2000) discute os ostracodes por ele já classificados em termos de 

bioestratigrafia, paleoecologia, paleoambiente e paleobiogeografia. Foram utilizadas 59 

amostras de afloramento e 143 amostras de sondagem sendo descrito no total de trinta 

espécies pertencentes e treze gêneros, um gênero novo e oito espécies novas. Sendo quatro 

zonas locais foram propostas para o Maastrichtiano a Cytherella cf. ovoidea e outras três 

para o Daniano (figura 8). Foram propostas interpretações paleoecológicas baseados nos 

ostracodes. A maioria apresenta tubérculo ocular assim como a presença de sinais de 

predação que pode significar que a fauna estaria habitando um ambiente nerítico externo 

(100 a 200m) e a estrutura populacional revelo diferentes níveis de energia ao longo do 

perfil. 

 
Figura 8. Ostracodes marinhos da Formação Itamaracá e Gramame, Bacia Paraíba. 

Uma analise bioestratigráfica com nanofósseis e palinomorfos foi realizada no 

testemunho do poço IG-03-PE, para o relatório interno do LAGESE, e usado na tese de 

doutoramento de Souza (2006). Para os nanofósseis foram usadas sete amostras no intervalo 

de 2,80 a 32.5m e foram também classificadas de acordo com sua abundância e preservação. 

Para palinomorfos foram estudadas seis amostras entre as profundidades de 7,45 a 32,5 

metros para fim bioestratigráfico e paleoambiental (figura 9). No intervalo entre os 11,46 

metros e os 32,50m foram identificadas algumas espécies de esporos e grãos de pólen típicas 

do Maastrichtiano tais como, Gabonisporis vigourouxii, Aquilapollenites magnus. Igualmente 

algumas espécies de dinoflagelados, tais como Dinogymnium acuminatum, Cordosphaeridium 

sp.; Palaeocystodinium australinum; Alisogymnium euclaensis, típicas desta idade. Apesar de 

não terem sido encontradas as espécies diagnósticas das palinozonas P-480 e P-470, as 

espécies supracitadas indicam uma associação Maastrichtiana. Desse modo, considerando 

apenas os dados palinológicos este intervalo seria considerado de idade Maastrichtiano 
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indiviso. Contudo, concluiu-se por uma idade Maastrichtiano Superior para os sedimentos 

deste intervalo, em função da correlação com os dados de nanofósseis. É importante destacar 

que o fosfato neste testemunho IG-03-PE começa a aproximadamente 31m, sendo assim este 

material é Maastrichtiano. A presença de dinoflagelados e de carapaças quitinosas de 

foraminíferos indica um ambiente deposicional marinho em toda a seção analisada (figura 9). 

 
Figura 9. Dados bioestratigráficos do testemunho do poço IG-03-PE (Fonseca Neto et al, 1979) 

mostram idade Campaniano-Maastrichtiano Inferior para a Formação Itamaracá e Maastrichtiano 

Superior para a Formação Gramame, baseadas em nanofóssil calcário e palinologia (Souza, 2006). 
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CAPITULO 5 

 

DESCRIÇÃO DAS FÁCIES DO TESTEMUNHO DO POÇO IG-03-PE 

 

5.1. Descrição das Litofácies  

O poço IG-03-PE faz parte do uma seção de três furos denominada seção Igarassu B-

B, com uma distância de 2 km de um poço a outro.  O furo não atravessou toda a Formação 

Itamaracá, sendo possível identificar apenas a parte superior da mesma. Não há registro de 

sedimento da Formação Beberibe, e da seqüência carbonática só ocorre a Formação 

Gramame. 

A Formação Itamaracá, é usada neste trabalho em concordância com Lima Filho & 

Souza (2001), englobando arenitos calcíferos duros, de cor creme e conteúdo fossilífero 

marinho (Kegel, 1953) e a camada de fosfato que anteriormente pertencia à base da Formação 

Gramame (Beurlen, 1967a).  

No testemunho do poço IG03PE foram descritas cinco fácies, quatro que fazem parte da 

Formação Itamaracá e uma da Formação Gramame (tabela 1, figura 10).  

Formação Fácies Litologia Textura/cor/minerais/estrutura Aloquímico

s 

Itamaracá A1 Arenito Grosso a conglomerático, grãos subangulosos de cor creme 

amarelada. Composto de Qz. Felds. Frag. litico 

sem 

Itamaracá A2 Arenito 1. Médio a grosso, subangulosos, cinza escuro. Rico em 

quartzo, feldspatos e fragmento lítico. 

2. Fino, subarredondados, cinza médio, rico e quartzo. 

Apresentando Nódulos fosfáticos. 

10% 

aloquímicos 

Itamaracá A3 Arenito 1. Fino, subangulosos, cinza claro, rico em Quartzo, pouco 

Feldspato, fragmento lítico e Carbonato. 

2. diminui o material terrígeno e aumenta o carbonato. 

15% 

aloquímicos. 

Itamaracá C1 Wackstone 2% de material  trrígeno, ocorrendo bastante bioturbado e 

com laminações. 

20% 

aloquímicos 

Gramame C2 Mudsttone/

Wackestone 

Cinza claro, ora maciço, ora bioturbado e laminado. 30% 

Tabela 1. Relação de fácies do testemunho do poço IG03PE. 
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Figura 10. Descrição do testemunho IG-03-PE, Projeto Fosfato executado pela CPRM. Descrição feita pela CPRM 

(1979) com modificações.  

 

5.1.1. Fácies da Formação Itamaracá 

A fácies A1 é a mais inferior que corresponde a um arenito de granulometria grossa a 

conglomerática, coloração creme amarelada, rico em quartzo, feldspatos e fragmentos lítico, 

mal selecionado, com grãos angulosos a subarredondados, compacto, ocorrendo com uma 

espessura de aproximadamente 2m. Apresenta pouco material aloquímico cerca de 5%, 

basicamente pelotas fecais e raros foraminíferos. No perfil de raios gama aparece de modo 

geral com altos valores, destacando-se um pico de anomalia, devido ao alto teor de fosfato 

(figura 11).  

Fonseca Neto et al (1979), descrevem um arenito feldspático com cimento doloespático 

caracterizado por uma granulação média, homogêneo, de coloração creme, sem material 
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aloquímicos, com 60% de clastos angulosos a subangulosos, representados por quartzo e 

microclina, com cimento doloespático de 40% e 10% de material coloidal ferruginoso e 

fosfatado, com teor geral de 1,03% de P2O5. Esta fácies pode ser associada à fácies A1.  

 

 
Figura 11. Perfil do poço IG03PE e fotografia do arenito creme amarelado da fácies A1, amostrado do 

testemunho IG-03-PE. 

 

Sendo bruscamente substituído pela fácies A2 (figura 12). 

 
Figura 12. Transição entre as fácies A1 e A2. 

 

A fácies A2 é caracterizada na parte basal por um arenito médio a grosso, de coloração 

cinza claro, rico em quartzo, feldspatos e fragmentos líticos, bastante litificado, mal 

selecionado, homogêneo, grão subangulosos a subarredondados, com altos valores de raios 

gama. Na parte superior desta fácies ocorre uma subfácies representada por um arenito mais 

fino (a médio), com coloração cinza médio rico em quartzo, pouco feldspato, observa-se ainda 

a presença de nódulos fosfáticos de até 1cm (figura 13). De modo geral a fácies apresenta 

bastante material aloquímico cerca de 10%, possivelmente fosfatizados como as carapaça de 

foraminíferos e pelotas fecais (já citado por outros trabalhos, Kegel 1955, Tinoco & Siqueira 

1976). 
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Fonseca Neto et al (1979) descreve para este intervalo três litologia diferentes: 

doloesparitico fosfático com terrígenos arenosos, dolomito, arenito feldspático com cimento 

doloespático, que neste trabalho é representada a fácies A2, todas com textura e mineralogia 

semelhante, mudando apenas o percentual de aloquímicos (5% a 15%), ortoquímicos (40 a 

90% de dolomita espática) e de fosfato (que chega a 8,39%). Sendo os componentes 

aloquímicos compostos de pelotilhas, oólitos e intraclastos. E os ortoquímicos com dolomita 

esparítica e poucos micríticos.  

 

 
Figura 13. Perfil do poço IG03PE e fotografia do arenito médio a grosso com nódulos fosfáticos da 

fácies A2. 

 

 A fácies A3 é constituída por um arenito fino, de coloração cinza escuro, rico em 

quartzo e apresentando poucos feldspatos e fragmentos líticos, homogênio, com grãos 

subangulosos a subarredondados. Contendo uma grande quantidade de aloquímicos, cerca de 

15% de aloquímicos, principalmente pelotas fecais e bioclatos (foraminíferos, gastrópodes e 

dentes de peixes). A fácies A3 sofre uma variação em direção ao topo no testemunho, onde 

diminui a quantidade de material terrígeno, aumentando a quantidade de carbonatos e do 

material aloquímico. O material terrígeno antes abundante fica bastante reduzido e predomina 

o quartzo (figura 14). 
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Na descrição do testemunho por Fonseca Neto et al (1979), trata-se de um 

doloesparítico micrítico argiloso, que difere da fácies A3 principalmente por causa dos 

percentuais de aloquímicos, ortoquímicos e terrígenos. Segundo consta neste trabalho de um 

modo geral este material tem cimento micrítico dolomítico com material argiloso, sendo 

bastante litificado, com percentuais de aloquímicos 35% em média, ortoquímicos 45% em 

forma de cimento micrítico e teores de fosfatos de 5,25%.  

 

 
Figura 14. Perfil do poço IG03PE e fotografia do arenito fino da fácies A3.  

 

 A fácies C1 é representada por um wackstone cinza escuro, com pouco material 

terrígeno (cerca de 2%), aproximadamente 20% de aloquímicos e ocorrendo bastante 

bioturbado e laminado. Esta fácies é a transição entre a Formação Itamaracá e Gramame, e os 

valores de raio gama tornam-se decrescente (figura 15). 

Fonseca Neto et al (1979), descreve a presença de estruturas representadas por finas 

laminações, 30% de aloquímicos e 50% de ortoquímicos em forma de cimento micrítico, 

parcialmente dolomitizado e impregnado por material argiloso. Identifica a presença de 5% de 

terrígenos, e 15% de argilas e apresenta um teor de 2,23% de fosfato. Caracterizando este 

material como um dolomicrítico bioespático argiloso. 
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Figura 15. Perfil do poço IG03PE e fotografia da Fácies C1, transição com a fácies C2. 

 

As fácies fosfática aqui descrita que apresenta altos valores de raio gama é 

representada principalmente por sedimentos grossos, devido principalmente as condições 

ambientais. Havia um maior aporte terrígeno porém globalmente e localmente ha,0via uma 

subda do nível do mar, o que neste caso pode ter favorecido uma deposição ou eriquecimento 

domaterial fosfato em aloquímicos e em forma de nódulos originados possivelmente por 

retrabalhamento de concentrações. 

 Souza (2006) coloca que os fosforitos propriamente ditos são representados por 

sedimentos argilo-arenosos, variando de arenitos fosforíticos a calcarenitos fosfáticos. 

Apresentando-se de forma amorfa ou criptocristalino, seus teores (P2O5) variam entre 10% a 

25%. Sendo essencialmente uma variedade fibrosa da apatita contendo impurezas de 

carbonatos de calcio e de magnésio, óxido de ferro, aluminio e traços de urânio. 

 

5.1.2. Fácies da Formação Gramame 

A Formação Gramame tem aproximadamente 30m de espessura no testemunho e é 

representada no intervalo estudado pela fácies C2 que é constituída de calcários 

(mudstones/wackestones) margosos em tons de cinza claro a escuro, ocorrendo ora maciços, 

ora com porções bioturbadas, apresentando ainda formas lenticulares marcadas por porções e 

lentes mais argilosas (figura 16). Essas feições de bioturbação ocorrem com mais freqüência 

na parte basal em contato com a Formação Itamaracá, de modo geral há uma maior 



Ostracodes da Transição entre as Formações Itamaracá e Gramam...                   CAPITULO 5 

Moura, C.R. 2007 35 

 

homogeneização, com algumas finas lentes ou laminas de argila. Ocorre bastante material 

aloquímico cerca de 30% representados principalmente por bioclatos e pelotas fecais.  

Fonseca Neto et al (1979), acrescenta ao calcário um percentual de ortoquímicos de 

75%, com dolomitização incipiente e grande quantidade de argilas, mais de 15% de materiais 

argilosos e carbonático, e aproximadamente 5% de clastos de quartzo de dimensões silte, 

apresentando um teor de fosfato de 0,40%. Denomina de calcário 

O estudo dos ostracodes nesta formação se deteve na parte basal (fácies C2) em 

contato com a Formação Itamaracá. 

 
Figura 16. Perfil do poço IG03PE e fotografia do Calcário da fácies C2, parte basal da Formação 

Gramame, ocorrendo bastante bioturbado. 

 

A passagem da Formação Itamaracá para a Gramame é bem marcada com a variação 

das fácies fosfáticas para o calcário, do ponto de vista textural e composicional, (figura 17). 
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Figura 17. Transição das Fácies A2, A3, C1 da Formação Itamaracá e C2 da Formação Gramame.
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5.2. Conteúdo Microfossilífero do Poço IG03PE  

 

A fácies A1 da Formação Itamaracá não foi preparada para coleta de microfósseis por 

se tratar de um arenito muito grosso a conglomerático. No relatório de Fonseca Neto et al 

(1979), são identificados exemplares de foraminíferos bentônicos do gênero 

Siphogenerinoides sp. a uma profundidade de 39,25m a 40m, os planctônicos estavam 

ausentes.  

Na fácies A2 foram coletadas duas amostras numeradas respectivamente 02 e 03. Na 

amostra 03 foram encontrados uma grande quantidade de coprólitos, dentes de peixes, e 

alguns fragmentos de foraminíferos bentônicos do gênero Siphogenerinoides. Fonseca Neto et 

al (1979), neste intervalo identifica 3,6% de foraminíferos bentônicos e 6,2% de planctônicos 

em uma amostra a 37,10m e 12,5% de foraminíferos bentônicos e 1,8 de planctônicos em 

outra amostra a 35,05m.   

Nas amostras (04, 05, 06 e 07) analisadas da fácies A3 (arenito fino), foram 

encontrados foraminíferos, raros gastrópodes, grande quantidade de dentes de peixes (que 

diminuiram em quantidade consideravelmente em relação à fácies anterior) e de coprólitos, 

apresentando coloração esbranquiçada e acinzentada possivelmente fosfatizados. Os 

foraminíferos são pouco abundantes nessa fácies e predominam espécies bentônicas 

representadas principalmente por Siphogenerinoides bramlettei Cushman 1946, como formas 

mais raras aparece Quinqueloculina sp., Fallotia ? sp. já identificados anteriormente por 

Tinoco (1978). Os planctônicos são poucos e mal preservados onde pode ser identificados 

Heterohelix sp. Os dentes de peixes são semelhantes aos estudados por Rebolças & Silva 

(1956), segundo Fonseca Neto et al (1979) esses dentes são representantes de seláquios e 

teleósteos marinhos. Também identifica nas amostras cerca de 40% de foraminíferos 

bentônicos e 19% de planctônicos.  

Souza (2006) obteve como resultado em analise bioestratigráfica, dessas fácies, 

através de nanofóssil e palinomorfo a uma profundidade de 32,5m, amostras para nanofóssil 

estéreis, e uma grande quantidade de palinomorfos, entre eles dinoflagelados, esporos, algas, 

escolecodontes e palinoforaminiferos.   

Não foram encontrados ostracodes nestas fácies da Formação Itamaracá, com exceção 

de um ostracode incerto, devido ao seu aspecto retrabalhado, na amostra 07 identificado 

possivelmente como um ostracode não marinho.   

A fácies C1 apresenta uma grande quantidade de foraminíferos bentônicos, ainda 

predominando o gênero Siphogenerinoides bramlettei que além de serem abundantes são bem 
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desenvolvidos com formas agigantadas, também observadas por Tinoco (1971). Os 

foraminíferos planctônicos aparecem em menor quantidade e mal preservados (figura 19). 

Observa-se uma grande quantidade de coprólitos, raros dentes de peixes e raros gastrópodes.  

Fonseca Neto et al (1979), destaca um maior percentual dos bentônicos em relação aos 

planctônicos, sendo respectivamente 43% e 19,4%, (figura 18).  

 
Figura 18. Foraminíferos das fácies fosfáticas. 1-4 foraminíferos bentônicos. 1. Heterohelix 

sp. 2,3 Siphogenerinoides bramlettei. 5-7, foraminíferos planctônicos, 5- Quinqueloculina sp.,  

(escala 100μm). 

 

A parte basal da Formação Gramame apresenta grande quantidade de foraminíferos, 

observado neste trabalho de forma bem geral, e que aumenta consideravelmente a quantidade 

de foraminíferos planctônicos em relação aos bentônicos. Os ostracodes também começam a 

aparecer, mas em quantidades bem menores em relação a foraminíferos. Identificou-se 

também menor quantidade de coprólitos que até a última amostra analisada ficam mais raros. 

 Fonseca Neto et al (1979) identifica 20,6% de foraminíferos planctônicos e 40,8% de 

formas bentônicas (figura 19). Souza (2006) apresenta para amostras coletadas a 

profundidades de 25m e 28m uma grande quantidade de dinoflagelados, esporos, 

palinoforaminíferos e algas além de matéria orgânica lenhosa e amorfa. Estão presentes 
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também nanofósseis de forma abundante com 17 espécies, mas pobremente preservados 

(figuras 20 e 21). 

 
Figura 19: Relação dos foraminíferos da zona de fosfato da Formação Itamaracá (Fonseca Neto et al 

(1979)) 

.
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Figura 20. Relação dos Nanofósseis do poço IG-03-PE. Formação Itamaracá representada pela 

amostra na profundidade de 32, 3m e Formação Gramame a partir de 28m, onde começam a surgir as 

primeiras espécies de nanofósseis (Relatório interno LAGESE 2004). 

 

 

Figura 21. Relação dos palinomorfos presentes na amostragem do poço IG-03-PE. Formação 

Itamaracá representada pela amostra na profundidade de 32, 3m e Formação Gramame a partir de 28m 

(Relatório interno LAGESE 2004). 
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CAPITULO 6 

 

OSTRACODES MARINHOS CRETÁCEOS NO BRASIL 

 

Os ostracodes cretáceos marinhos ocorrem de forma relativamente abundante nas 

bacias sedimentares marginais brasileiras, porém seu conhecimento ainda é bastante escasso. 

Existem cerca de 20 trabalhos que contribuem para o conhecimento destes microfósseis, 

tanto do ponto de vista taxonômico quanto bioestratigráfico e paleoecológico Fauth e Do 

Carmo (prelo).  

O primeiro trabalho foi uma nota sobre microfósseis do calcário Gramame na Ilha de 

Itamaracá, Tinoco (1955), onde cita a presença de dois gêneros de ostracodes Cytherea e 

Cytherella associados a foraminíferos. Kegel em 1957 identifica na parte superior do calcário 

Jandaíra quatro gêneros de ostracode: Bairdia?, Eucythere, Cytherella, Cythereis, sendo este 

último representado pelas espécies Cythereis euglypha Bosquet, que ocorre nas camadas 

Maastrichtianas da Holanda e também encontrada na Formação Gramame em Pernambuco. 

Kroemmelbein (1964) descreveu Brachycythere sapucariensis que foi reconhecida como 

representante do Turoniano, ainda Kroemmelbein (1967) descreveu Sergipella Transatlântica 

e Aracajuia benderi do Neo-Aptiano Eo-Albiano, ambas da Bacia de Sergipe. Sampaio, & 

Schaller (1968) encontra na Formação Jandaíra juntamente com foraminíferos a forma de 

ostracode Brachycythere sapucariensis Kroemmelbein datando essas camadas como 

Santoniana-Turoniana.  

Na tese de doutoramento de Tinoco (1971) destaca a presença importante de ostracodes 

da Formação Gramame e Formação Maria Farinha. Neufville (1979) fez um estudo 

bioestratigráfico, biogeográfico e taxonômico dos ostracodes do Cretaceo/Paleogeno da Bacia 

de Sergipe. Um dos trabalhos mais completos sobre ostracodes marinhos, onde descreveu 

espécies de aproximadamente 20 gêneros.  

Posteriormente diversos trabalhos foram realizados onde eram citados ocorrência de 

ostracodes, alguns tranabalhos com idetificação e descrição e outros apenas identificação, a 

exemplo, Macedo (1985) que cita a ocorrência de ostracodes em afloramento da Formação 

Piaçabuçu, cretáceo superior. Koutsoukos & Dias-Brito (1987) usando o conteúdo 

microfossilífero encontrado nas bacias, mostra a ocorrência de ostracodes (Conchoecia sp.) 

nas bacias de Florianópolis e Santos no Eo-albiano e ainda na porção centro-oriental e 

nordeste da Bacia de Campos. 
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Matsuda & Vivers (1989), estudando o fosfato da Formação Jandaíra observaram uma 

grande quantidade de ostracodes, onde citaram alguns gêneros como Bairdia e Cytherella, 

datado através de foraminíferos como Neo-campaniano. Vivers (1990) fez um trabalho 

relacionando todo conteúdo micropaleontológico do fosfato e posteriormente dividiu a seção 

em sete biofácies marcadas pela presença dos ostracodes. Delicio & Sanguinetti (1993) num 

trabalho mais detalhado identificam quarenta e seis gêneros na Formação Jandaíra da Bacia 

Potiguar e compara com as formas na Bacia de Sergipe-Alagoas e do Gabão, encontrando 

esses gêneros de ostracodes comuns às três bacias durante o Campaniano e Maastrichtiano: 

Leguininocythere-reis, Brachycythere, Bairdapellata, Cytherella e Bairdia. Delicio (1994) em 

sua dissertação de mestrado descreve nove espécies sendo duas novas de sete gêneros.   

Campanha (1999) identifica uma fauna bastante diversificada com foraminíferos 

datados Maastrichtiano de ambiente de plataforma externa na Formação Gramame, Bacia da 

Paraíba. 

É importante citar alguns trabalhos paleobigeográfico onde ostracodes tem sido 

bastante utilizados, como o de Stinnesbeck & Reyment (1988) onde registram nova 

ocorrência da espécie de Soudanella laciniosa Apostolescu da África Ocidental (Mali, 

Nigéria) no Paleoceno inferior da Formação Maria Farinha do nordeste Brasil. Isto confirma e 

fortalece evidência para troca interfaunal entre a África e o Brasil Ocidental. O gênero que 

Soudanella ocorre na Líbia, Mali, Nigéria, Argentina e Brasil. Koutsoukos & Silva-Telles Jr. 

(1992) através do estudo estratigráfico, paleoambiental e de afinidades biogeográfica de 

ostracodes entre a Bacia de Sergipe e a Bacia do Gabão no Cretáceo mediano identifica 

espécies comuns pertencentes principalmente aos gêneros: Aracajuia, Bairdia, Brachycythere, 

Conchoecia, Cythereis, Cytherella, Ovocytheridea, Paracypris e Sergipella. Fauth & 

Koutsoukos (2002) sobre a paleoecologia dos ostracodes marinhos do intervalo Cretáceo 

Superior-Terciário, dividiram associações: uma do Eocretáceo (albiano) ao Paleoceno que é 

caracterizada por afinidades com o sul da América do sul, Caribe, Golfo do México, EUA e 

Oeste e Norte da África e a associação 2 é representada por uma fauna do Eoceno ao 

Oligoceno, descritos no Golfo do México Caribe e EUA. 

Recentemente alguns pesquisadores vêm desenvolvendo trabalhos com uma ênfase 

bioestratigráfica maior para ostracodes. Viviers et al (2000) com a Bacia Potiguar e sua 

correlação com a Bacia de Sergipe. As assembléias incluem mais de 100 taxóns, variando em 

idade do Aptiano superior ao Campaniano. Com seis biozonas na Bacia Potiguar Albiano-

Campaniano e quatro na Bacia de Sergipe Aptian-Coniacian. Delicio et al (2000) num 

trabalho sobre a taxonômia, biostratigrafia e paleogeografia do Cenomaniano ao Campaniano 
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da Bacia Potiguar, identificam ostracodes característicos para essas idades com zonas de 

intervalo. Fauth et al (2005), fez um estudo taxonômico sobre ostracodes em amostras do 

limite Cretáceo-Paleógeno na mina Poty. Onde foram descritas trinta espécies que pertencem 

a 13 gêneros, sendo ainda descrito um gênero e oito espécies novas, levando em consideração 

ainda parâmetros bioestratigráficos, paleobigeográficos e paleoecológicas. 

Há ainda trabalhos mais antigos que apenas citam associados a uma fauna marinha 

ostracodes como é o caso de Tinoco & Siqueira (1976), Mabesoone (1981) refere-se a raros 

ostracodes associados a foraminíferos e que datam o fosfato como Maastrichtianos. 
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CAPITULO 7 

 

TAXONOMIA  

 

Foram coletados 178 exemplares de ostracodes de amostras do topo da Formação 

Itamaracá e base da Formação Gramame, dos quais foram identificados, descritos e ilustrados 

quatorze espécies representantes de seis gêneros,  

As descrições foram baseadas nas feições externas da carapaça, não sendo possível 

observação de feições internas devido à má preservação dos microfósseis. Para a sistemática 

foram consultados Benson (1972) e Morkhoven (1962). Após a descrição foram feitas 

comparações e discussões com o material disponível.  

Os espécimes ilustrados estão depositados na coleção de microfóssei do Laboratório 

de Sedimentologia e Geologia Ambiental (LAGESE) na Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife-PE, Brasil seção de ostracodes LGMIO001 a LGMIO019.  

As dimensões foram obtidas as através do Microscópio Eletrônico de Varredura e lupa 

binocular, sendo medido maior altura e maior comprimento em vista lateral e maior largura 

em vista dorsal. 

Para a classificação dos ostracodes são utilizadas feições morfológicas, sendo as 

principais: forma da carapaça, dimensões (altura, largura e comprimento), impressões 

musculares, presença de rostrum, recobrimento de valvas, presença e forma das manchas 

oculares, ornamentação, presença e tipo de charneira. 

A descrição é feita dividindo o corpo do ostracode em região anterior e posterior, 

margem dorsal, ventral e partindo daí suas subdivisões (figura 22).  

 
Figura 22. Divisões para descrições taxonômicas de ostracode (Benson, 1972). 
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Neste trabalho algumas feições foram impossíveis serem observadas, sendo utilizada 

nas descrições principalmente forma, dimensões e recobrimento das valvas e ornamentações. 

As carapaças do ostracode apresentam formas variadas, desde triangulares, 

retangulares, arredondadas e elípticas. São descritas em relação ao contorno de suas bordas 

anterior e posterior assim como suas regiões dorsal e ventral. 

As dimensões são importantes também para observar o dimorfismo sexual e fases 

ontogenéticas. A fêmea terá a parte posterior maior em consequência do espaço dos ovos, e 

em relação aos estágios larvais podem aparecer em diferentes dimensões e formas até chegar 

à sua fase adulta. Alguns pontos relevantes quanto à morfologia dessas fases são, por 

exemplo: a relação de comprimento/altura é menor nas primeiras fases larvais, pois estes tem 

um número pequeno de apêndices e por conseguinte um corpo mais curto; a ornamentação 

das primeiras fases larvais são modificadas até chegar na fase adulta, ou seja, estruturas que 

antes eram proeminentes nas primeiras fases podem ser menos visível ou desaparecerem 

totalmente. 

O recobrimento das valvas pode de início agrupar os ostracodes em gêneros, como no 

exemplo deste trabalho onde se tem o gênero Cytherella com a valva direita maior que a 

esquerda sendo logo diferenciada dos outros ostracodes que na maioria tem valva esquerda 

maior que a direita. A nível de espécie se observa onde é maior ou menor o recobrimento. 

As ornamentações são estruturas externas das valvas que ocorrem de formas diversas e 

nomenclaturas próprias, e são excelentes feições diagnósticas determinativas de gêneros, 

espécies e subespécies, de acordo com sua posição, presença ou ausência e tipo. Podendo 

ocorrer feições como, sulcos, lobos, espinhos, tubérculos entre outros. 
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7.1. Paleontologia Sistemática 

 

ORDEM Podocopida MÜLLER, 1894 

SUBORDEM Platicopa Sars, 1866 

FAMÍLIA Cytherellidae Sars, 1866  

GÊNERO Cytherella Jones, 1849 

 

Cytherella cf. C. austinensis Alexander, 1929 

Estampa 1. Figs. 1 a 6. 

 

MATERIAL: Seis carapaças razoavelmente preservadas com três formas adultas e duas 

juvenis. 

OCORRÊNCIA: IG03PE nas amostras 09, 10, 11, 12, 15 e 22. 

DIMENSÕES (em mm): 

 
Altura Comprimento Largura  Número de coleção 

0,4 0,65 0,27 LGMIO002-UFPE 

0,39 0,62 0,33 LGMIO003-UFPE 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça em vista lateral esquerda e direita sub-retangular com uma suave inclinação 

da região mediana para a extremidade posterior. Margem dorsal convexa, margem ventral 

suavemente côncava. Extremidade anterior e posterior arredondadas, maior altura na região 

mediana. Em vista dorsal, as valvas estão suavemente comprimidas da região anterior à 

mediana, apresenta maior largura na região postero-mediana e um suave achatamento da 

região anterior central para a região central. Foi observado recobrimento da valva direita 

sobre a esquerda em toda carapaça, e esta não apresenta ornamentação.  

DISCUSSÃO: 

 Os exemplares foram comparados com Cytherella austinensis descrita originalmente 

por Alexander (1929), sendo semelhantes morfologicamente, porém Delicio et al (2000) 

descreve uma feição e inclui na diagnose a presença de uma ripa delgada paralela à margem 

anterior, também observada por Neufville (1973a). Esta feição não foi observada nos 

exemplares aqui estudados. Sendo observado nos exemplares aqui descritos uma feição 

importante observada pelos autores acima citados que é uma suave inclinação na região 

postero-dorsal.  

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA E GEOGRÁFICA:  

Descrita no Senoniano de Gâmbia, Alexander (1929), na Bacia Potiguar, Daniano 

inferior (Formação Roca) da Argentina, Bertels-Psotka (1995). Coniaciano ao Paleoceno da 
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Bacia Potiguar, Delicio & Sanguinett (1993). Maastrichtiano (base da Formação Gramame) 

da Bacia Paraíba. 

 

 

Cytherella cf. C. gambiensis Apostolescu, 1963 

Estampa 1 Fig. 7 a 9 

 

MATERIAL: Quatro carapaças, estando uma razoavelmente preservada, todas num estágio 

adulto. 

OCORRÊNCIA: IG03PE, amostras 11 e 12. 

DIMENSÕES (em mm): 

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,46 0,70 0,31 LGMIO004-UFPE 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça em vista lateral, com valva esquerda sub-retangular e direita subovalada. 

Margem dorsal côncava. Margem ventral da valva esquerda suavemente convexa e da direita 

com convexidade mais acentuada. Extremidade anterior e posterior arredondadas, maior 

altura na região mediana com forte recobrimento da valva direita sobre a esquerda em toda 

carapaça, mas expressiva na região dorsal e ventral. Em vista dorsal, contorno subovalado, as 

valvas estão suavemente comprimidas na região anterior, e região posterior ocorre fortemente 

inflada com maior largura na região centro-posterior. Superfície lisa sem ornamentação. 

DISCUSSÃO: 

As características morfológicas das carapaças são semelhantes as da Cytherella 

gambiensis Apostolescu (1963) do Senoniano de Gâmbia. Foi observada ainda a grande 

semelhança com a C. gabonensis Neufville (1973b) que apresenta um aparente recobrimento 

da valva direita sobre a esquerda menor e menos proeminente principalmente nas regiões 

dorsal e ventral. Esta espécie também foi descrita no trabalho de Delicio et al (2000) na Bacia 

Potiguar, onde foi atribuída a uma zona de intervalo do Cenomaniano ao Maastrichitiano, 

tendo as características semelhantes com os exemplares aqui estudados. No trabalho de Vivers 

et al (2000) esta espécie aparece na biozona da Veenia? aff. reticulocostata  da Formação 

Jandaíra de idade Campaniana caracterizando o topo com sua extinção, aparece também a C. 

gabonensis sendo possível fazer comparações entre as espécies facilitando a identificação 

desses exemplares.  
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DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA E GEOGRÁFICA:  

Senoniano de Gâmbia, Cenomaniano-Maastrichitiano da Formação Jandaíra, Bacia 

Potiguar, Coniaciano-Campaniano da Bacia Potiguar e Maastrichtiano (Formação Gramame) 

da Bacia Paraíba, Nordeste do Brasil.  

 

 

Cytherella cf. ovoidea Alexander, 1929. 

Estampa 2. Figs 4 a 9. 

 

MATERIAL: Doze carapaças razoavelmente preservadas em estágio adulto  

OCORRÊNCIA: IG03PE, amostras 13, 15 e 24. 

DIMENSÕES (em mm): 

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,42 0,65 0,30 LGMIO006 

0,41 0,63 0,24 LGMIO007 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça em vista lateral subovalada. Margem dorsal côncava mais arqueada na parte 

central da valva direita. Margem ventral suavemente convexa na valva esquerda e mais 

acentuada na valva direita. Extremidade anterior e posterior arredondadas. Maior altura na 

região mediana. Recobrimento da valva direita sobre a esquerda em toda carapaça e mais 

proeminente nas regiões ventral e dorsal. Em vista dorsal apresenta um contorno subovalado 

sendo mais comprimida na extremidade anterior e mais inflada em toda região mediana a 

posterior. Maior largura na região mediana. Não apresenta ornamentação.  

DISCUSSÃO: 

 O exemplar é semelhante a C. ovoidea Alexander (1929), descrita no Cretáceo 

Superior do Texas. Fauth et al (2005) descreve e ilustra grande quantidade de C. ovoidea na 

Formação Gramame da Bacia Paraíba. As características morfológicas, contorno, forma, 

recobrimento das valvas, são extremamente semelhantes, difere apenas de uma que é a 

presença de uma pequena depressão abaixo da margem dorsal. 

 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA E GEOGRÁFICA:  

 Maastrichtiano, Formação Gramame (Bacia Paraíba) e Cretáceo superior do Texa.   
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Cytherella sp. 1 

Estampa 1. Figs 10 a 12. 

 

MATERIAL: uma carapaça razoavelmente preservada, estágio adulto. 

OCORRÊNCIA: IG03PE, amostra 16  

DIMENSÕES (em mm): 

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,43 0,67 0,33 LGMIO005-UFPE 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça em vista lateral esquerda sub-retangular e em vista lateral direita subovalada. 

Margem dorsal côncava mais proeminente na valva direita. Margem ventral reta na valva 

esquerda e suavemente convexa na valva direita. Extremidade anterior suavemente 

arredondada na parte superior e inferior, reta na parte central visível na valva esquerda e em 

valva direita com arredondamento bastante acentuado. Extremidade posterior arredondada em 

ambas as valvas. Maior altura na região mediana. Em vista dorsal, as valvas são bastante 

comprimidas na região anterior até a mediana, maior largura na região posterior que ocorre 

bastante inflada. Apresenta um suave achatamento da região anterior central para a região 

central. Foi observado recobrimento da valva direita sobre a esquerda em toda carapaça 

estando mais acentuado na margem ventral.  

DISCUSSÃO: 

 A Cytherella sp.1 se assemelha a C. elliott descrita originalmente por Holden (1964), e 

C. cf. elliott  de Gebhadt (1999), o qual acrescenta em sua lista sinonímica a Cytherella 

piacabucuensis Neufville (1979), porém o exemplar deste trabalho possuí o recobrimento da 

valva direita sobre a esquerda mais acentuado na margem ventral, a extremidade posterior 

mais inflada e a anterior mais comprimida em relação as espécies anteriormente citadas. O 

fato de só haver um exemplar difíciculta maiores comparações, dessa forma a discussão fica 

aberta a outras interpretações. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA:  

 Maastrichtiano, Formação Gramame na Bacia Paraíba.   
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Cytherella sp. 2 

Estampa 2. Figs 1 a 3. 

 

MATERIAL: Três carapaças e duas valvas razoavelmente preservadas. Todos exemplares em 

estágio adulto. 

OCORRÊNCIA: IG03PE, amostras 15, 16, 22 e 24. 

DIMENSÕES (em mm): 

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,44 0,67 0,18 LGMIO006-UFPE 

0,39 0,62 0,27 LGMIO007-UFPE 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça em vista lateral esquerda e direita sub-ovalada. Margem dorsal côncava, 

sendo mais expressivo na valva direita. Margem ventral da valva esquerda suavemente reta e 

na valva direita convexa. Extremidade anterior arredondada e posterior subovaladas. Maior 

altura na região mediana. Recobrimento da valva direita sobre a esquerda em toda carapaça 

mais expressivo na região dorsal e ventral. Em vista dorsal apresenta um contorno em forma 

de losango, sendo visível a assimetria das valvas. Maior largura na região mediana. A 

carapaça ocorre fortemente punctada exceto na região central das valvas em vista lateral e em 

vista dorsal em toda região central. 

DISCUSSÃO:  

 A Cytherella sp. 2, tem uma forma semelhante em vista lateral a Cytherella 

autraloamericana Bertels (1968) citado por Bertels-Psotka (1995), porém esta apresenta 

sulcos na região mediana. A ornamentação de superfície punctada ocorre de forma mais 

expressiva não sendo observada dessa forma nos exemplares aqui descritos. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA:  

 Maastrichtiano, Formação Gramame na Bacia Paraíba.   
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Cytherella sp. 3 

Estampa 2, figs 10 a 12. 

 

MATERIAL: Cinco carapaças razoavelmente preservadas  

OCORRÊNCIA: IG03PE/AM 13, 14, 15 e 24. 

DIMENSÕES (em mm): 

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,40 0,61 0,26 LGMIO008 

0,42 0,65 0,25 LGMIO009 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça em vista lateral esquerda e direita sub-ovalada. Margem dorsal côncava mais 

arqueada na parte central e mais proeminente na valva direita. Margem ventral convexa em 

ambas as valvas. Extremidade anterior e posterior arredondadas. Maior altura na região 

mediana. Recobrimento uniforme da valva direita sobre a esquerda em toda carapaça. Em 

vista dorsal apresenta um contorno subovalado. Maior largura na região póstero-mediana.  

DISCUSSÃO: 

A Cytherella sp. 3 é bastante semelhante à Cytherella sp. 2 em relação a sua forma e contorno 

em ambas as vistas, porém não apresenta a ornamentação punctada descrita anteriormente. 

Assemelha-se também com a Cytherella aff. C. piacabucuensis Nefville, diferenciada apenas 

pela maior largura está na região média da extremidade posterior e sua margem dorsal possui  

contorno com concavidade mais acentuada. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA:  

 Maastrichtiano, Formação Gramame na Bacia Paraíba. 

 

 

Cytherella sp. 4 

Estampa 4 figs 8 a 10. 

 

MATERIAL: Uma carapaça razoavelmente preservada em estágio adulto.  

OCORRÊNCIA: IG03PE, amostra 22. 

DIMENSÕES (em mm):  

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,38 0,72 0,25 LGMIO010 
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DESCRIÇÃO: 

Carapaça em vista lateral esquerda e direita sub-retangular. Margem dorsal 

suavemente côncava. Margem ventral reta. Extremidade anterior e posterior arredondadas. 

Maior altura na região mediana. Valva direita maior que a valva esquerda visível em toda 

carapaça. Em vista dorsal apresenta um contorno subovalado, comprimida na extremidade 

anterior e inflada na posterior. Maior largura na região postero-mediana.  

DISCUSSÃO: 

Cytherella sp. 4 é mais alongado e possuí forma mais retangular em relação as 

espécimes já descritas, porém foi encontrado apenas um exemplar dificultando sua 

identificação. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA:  

 Maastrichtiano, Formação Gramame na Bacia Paraíba.
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TRIBO Costini Hartmann and Puri, 1974 

GÊNERO Paracosta Siddiqui, 1971  

 

Paracosta sp. 1 

Estampa 3. Fig. 1-4. 

 

MATERIAL: Uma carapaça, razoavelmente preservado em estágio adulto. 

OCORRÊNCIA: IG03PE, amostra 22. 

DIMENSÕES (em mm): 

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,48 0,96 0,43 LGMIO011 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça sub-retangular em vista lateral, margem dorsal suavemente convexa com 

forte inclinação da região posterior-dorsal para a extremidade posterior. Margem ventral reta. 

Extremidade anterior arredondada e posterior subtriangular com arredondamento na região 

postero-ventral. Maior altura na região anterior na altura do tubérculo ocular. Em vista dorsal, 

forma sub-retangular. As valvas estão fortemente comprimidas na extremidade anterior, 

apresentam contornos simétricos de maior relevo e ornamentados com retículos radial por 

toda borda. A extremidade posterior é fortemente inclinada convergindo a um vértice com a 

forma de um bico. Maior largura na região mediana. Ornamentada de forma reticular sem 

uniformidade, com retículos de tamanhos variados. Apresenta um cume longitudinal com 

baixo relevo e pouco visível e pequenos espinhos bastante expressivos na região postero-

dorsal. 

DISCUSSÃO: 

 A Paracosta sp. 1 foi comparada com a Paracosta sp. 3 de Fauth et al (2005), 

possuindo esta três pronunciados cumes longitudinais, ornamentação que não foi possível 

observar no exemplar aqui estudado por questão de preservação, porém muita similaridade na 

extremidade posterior com a presença de espinhos e em vista lateral com a presença de um 

cume longitudinal fracamente destacado. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA:  

Maastrichtiano, Formação Gramame na Bacia Paraíba
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Paracosta sp. 2 

Estampa 3. Fig. 9-12. 

 

MATERIAL: Uma carapaça 

OCORRÊNCIA: IG03PE, amostra 11. 

DIMENSÕES: 

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,43 0,84 0,34 LGMIO013 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça sub-retangular em vista lateral. Valva esquerda maior que a valva direita. 

Margem dorsal reta e suavemente inclinada para extremidade posterior. Margem ventral 

suavemente convexa inclinada para extremidade posterior. Extremidade anterior reta com 

arredondamento na região antero-ventral. Margem posterior subtriangular com uma pequena 

convexidade na região postero-dorsal e um arredondamento na região postero-ventral. Maior 

altura na extremidade anterior na altura do tubérculo ocular. Em vista dorsal, contorno em 

forma de losango. As valvas estão fortemente comprimidas na extremidade anterior e 

posterior formando vértices que da idéia de processo caudal. Maior largura na região postero-

mediana. Ornamentada de forma reticular não uniforme, estando variando o tamanho dos 

retículos, apresentando tubérculo ocular e um nódulo na valva esquerda na região postero-

ventral.  

DISCUSSÃO: 

 Este exemplar assemelha-se a Paracosta sp. 1, porém tem aspecto deformado 

possivelmente por efeito da diagênese em vista dorsal, ocorrendo de forma como se estivesse 

sido compactado. Dificultando uma identificação. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA:  

 Maastrichtiano, Formação Gramame na Bacia Paraíba.
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FAMÍLIA Loxoconchidae Sars, 1925 

GÊNERO Loxoconcha Sars, 1866 

 

Loxoconcha sp. 

Estampa 3. Fig. 5-8. 

 

MATERIAL: Uma carapaça, em estágio juvenil. 

OCORRÊNCIA: IG03PE, amostra 24. 

DIMENSÕES (em mm): 

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,22 0,32 0,12 LGMIO012 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça retangular em vista lateral. Margem dorsal e ventral reta. Extremidade 

anterior subtriangular com retas convergindo para a parte inferior da extremidade. Margem 

posterior subtriangular com processo caudal pouco acentuado na parte superior. Maior altura 

região mediana. Em vista dorsal, contorno em forma de trapézio. As valvas estão fortemente 

comprimidas na extremidade anterior e posterior formando vértices. Maior largura na região 

mediana. Ornamentada com reticulos de tamanhos variados Apresenta tubérculo ocular.  

DISCUSSÃO: 

Este exemplar foi o único encontrado, em um estágio juvenil, dificultando sua 

identificação a nível de espécie. Mas pelas características morfológicas é possível identificá-

lo genericamente como um Loxoconcha Sars, 1866, que tem uma forma em vista lateral 

trapeizodal ornamentada com retículos.  

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA:  

 Maastrichtiano inferior, Formação Gramame na Bacia Paraíba 
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ORDEM Podocopida Sars, 1866 

FAMÍLIA Cytheridae Bard, 1850 

SUB-FAMÍLIA Trachyleberididae  Jones, 1849 

GÊNERO Cythereis Jones, 1849  

 

Cythereis? sp. 

Estampa 5. Fig. 1, 2 e 5. 

 

MATERIAL: Uma carapaça 

OCORRÊNCIA: IG03PE, amostra 12. 

DIMENSÕES (em mm): 

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,39 0,76 0,28 LGMIO014 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça subtriangular em vista lateral. Margem dorsal côncava inclinada para 

extremidade posterior. Margem ventral reta e inclinada para extremidade posterior. 

Extremidade anterior arredondada. Extremidade posterior subovalada, menor em relação à 

anterior. Maior altura região anterior-central. Em vista dorsal, contorno em forma de bastão. 

Na extremidade anterior apresenta maior largura. Extremidade posterior ocorre mais 

comprimida e bastante arredondada. Maior largura na região mediana.  

DISCUSSÃO:  

 A carapaça encontra-se mal preserva, dificultando a identificação, porém sua forma e 

contorno se assemelham a Cythereis Jones, 1849. No trabalho de Vivers et al (2000) ocorre 

uma espécie de Cythereis ? sp.  com características morfológicas semelhantes. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA:  

 Maastrichtiano inferior, Formação Gramame na Bacia Paraíba 
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SUBFAMILIA Buntoniinae Apostolescu, 1961 

TRIBO Buntoniini Apostolescu, 1961 

GÊNERO Protobuntonia Grékoff, 1954 

 

Protobuntonia sp. 

Estampa 5, figs. 3,4, e 7. 

 

MATERIAL: uma carapaça, mal preservada, estágio adulto. 

OCORRÊNCIA: IG03PE, amostra 13. 

DIMENSÕES (em mm): 

 

Altura Comprimento Largura Número coleção 

0,49 0,92 0,36 LGMIO015 

 

DESCRIÇÃO: 

Carapaça subtriangular em vista lateral. Margem dorsal reta com forte inclinação para 

extremidade posterior. Margem ventral convexa e inclinada para extremidade posterior. 

Extremidade anterior amplamente arredondada.  Extremidade posterior subtriangular. Maior 

altura região anterior-central. Em vista dorsal, contorno subovalado comprimida na 

extremidade anterior e posterior. Maior largura na região mediana. Na extremidade posterior 

ocorre fraca ornamentação com pequenos pontos, no contorno de toda extremidade.  

DISCUSSÃO: 

Este exemplar se assemelha a morfologicamente a espécie fêmea de Protobuntonia 

glaba sp. nov., Fauth et al (2005), porém devido a má preservação não foi possível identificar 

a espécie características mais especificas. Foi possível observar uma superfície suavemente 

punctada, que não foi descrito pelo Fauth et al (2005) na P. glaba.  

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA:  

 Maastrichtiano inferior, Formação Gramame na Bacia Paraíba 
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ESTAMPA 1 

 

Figura 1– 3: Cytherella cf. C. austinensis Alexander, 1929 

1 : Vista lateral da valva esquerda, aumento de 150 X escala da barra 100μm.  

2: Vista lateral da valva direita, aumento 140 X escala da barra 100μm . 

3: Vista dorsal, aumento de 110 X escala da barra 100μm. 

 

Figura 4-6: Cytherella cf. C. austinensis Alexander, 1929 

4 : Vista dorsal, aumento de 110 X escala da barra 100μm.  

5: Vista lateral da valva esquerda,  aumento de 160X escala da barra 100μm.  

6 : Vista lateral da valva direita, aumento de 160X escala da barra 100μm. 

 

Figura 7 – 9. Cytherella cf. C. gambiensis Apostolescu, 1963 

7: Vista dorsal, aumento de 110 X escala da barra 100μm.  

8: Vista lateral da valva esquerda, aumento de 140 X escala da barra 100μm.  

9: Vista lateral da valva direita, aumento de 160 X escala da barra 100μm. 

 

Figura 10-12. Cytherella sp. 1.  

10: Vista lateral da valva esquerda, aumento de 140 X escala da barra 100μm.  

11: Vista dorsal, aumento de 100 X escala da barra 100μm.  

12: Vista lateral da valva direita, aumento de 140 X escala da barra 100μm. 
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ESTAMPA 1 
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ESTAMPA 2 

 

Figura1-3: Cytherella sp. 2.  

1:Vista lateral da valva esquerda, aumento de 140 X escala da barra de 100μm.  

2: Vista lateral da Valva direita, aumento de 180 X  escala da barra de 100μm.  

3: vista dorsal, aumento de 120 X escala da barra de 100μm.  

 

Figura 4–6. Cytherella cf. ovoidea Alexander, 1929 

4: Vista lateral da valva esquerda, aumento de 120 X escala da barra de 100μm.  

5: Vista lateral da Valva direita, aumento de 150 X escala da barra de 100μm. 

6: Vista dorsal, aumento de 90 X escala da barra de 200 μm. 

 

Figura 7-9.  Cytherella cf. ovoidea Alexander, 1929 

7: Vista lateral da valva esquerda, aumento de 150 X escala da barra de 100μm.  

8: Vista lateral da valva direita, aumento de 170 X escala da barra de 100μm.  

9: Vista dorsal, aumento de 110 X escala da barra de 100μm. 

 

Figura 10–12. Cytherella sp. 3.  

10 : Vista lateral da valva esquerda, aumento de 150 X escala da barra de 100μm.  

11: Vista lateral da valva direita, aumento de 170 X escala da barra de 100μm.  

12:  Vista dorsal, aumento de 110 X escala da barra de 100μm. 
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ESTAMPA 2 
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ESTAMPA 3 

 

 

Figura1-4: Paracosta sp. 1.  

1 : Vista lateral da valva esquerda, aumento de 110 X escala da barra de 100μm.  

2 : Vista lateral da Valva direita, aumento de 120 X escala da barra de 100μm.  

3 : Vista dorsal, aumento de 75 X escala da barra de 200μm.  

4:  Ampliação da extremidade anterior com tubérculo ocular, aumento de 220 X escala da 

barra de 100μm. 

 

Figura 5 – 8: Loxoconcha sp.  

5: Vista dorsal, aumento de 190 X escala da barra de 100μm.  

6: Ampliação da extremidade anterior com tubérculo ocular, aumento de 850 X escala da 

barra de 20μm.  

7: Vista lateral da valva esquerda, aumento de 270 X escala da barra de 50μm.  

8: Vista lateral da Valva direita, aumento de 300 X escala da barra de 50μm.  

 

Figura 9 – 12: Paracosta sp. 2.  

9: Vista lateral da valva esquerda, aumento de 120 X escala da barra de 100μm.  

10: Vista lateral da valva direita, aumento de 120 X escala da barra de 100μm.  

11: Vista dorsal, aumento de 90 X escala da barra de 200μm.  

12- Ampliação do nódulo aumento de 500X escala da barra de 50 μm. 
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ESTAMPA 3 
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ESTAMPA 4 

 

Figura1, 2 e 5: Cythereis ? sp.  

1:Vista lateral da valva esquerda, aumento de 130X escala da barra de 100μm.  

2:Vista lateral da valva direita, aumento de 150X escala da barra de 200μm.  

5:Vista dorsal, aumento de 95X escala da barra de 200μm. 

 

Figura 3-4 e 6-7:  Protobutonia ? sp.  

3: Vista lateral da valva esquerda, aumento de 130X escala da barra de 100μm.  

4: Vista lateral da valva direita, aumento de 110X escala da barra de 100μm.  

6: Vista dorsal, aumento de 80X escala da barra de 200μm.  

7: Aumento da extremidade posterior, em vista lateral da valva direita, aumento de 370X 

escala da barra de 50μm. 

 

Figura 8-11: Cytherella sp. 4 

8: Vista dorsal, aumento de 160 X escala da barra de 100μm.  

9: Vista lateral da valva esquerda, aumento de 100 X escala da barra de 100μm.  

10: Vista lateral da valva direita, aumento de 140 X escala da barra de 100μm. 
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ESTAMPA 4 
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CAPITULO 8 

 

PALEOECOLOGIA E PALEOAMBIENTE 

 

Os ostracodes tiveram uma espetacular radiação ecológica, vivendo em ambientes 

marinhos, dos mais rasos a abissais, costeiros e continental (rios, lagos e até em áreas úmidas 

de terras emersas), mas provavelmente surgiram em um ambiente marinho, podendo ser 

bentônicos ou planctônicos. Sendo os planctônicos raros tanto no recente como no passado 

mostrando fraca calcificação, o que resulta num registro fossilífero de importância 

secundária em investigações micropaleontológicas. Os ostracodes são os mais numerosos 

sejam no mar ou nos ambientes não marinhos e sua distribuição é controlada por fatores 

físicos, químicos e biológicos. Os ostracodes marinhos são encontrados desde a praia até 

fossas abissais, mas habitam preferencialmente zonas disfóticas do litoral a região 

epinerítica. Vivendo sobre o substrato marinho, tem alguns hábitos como cavar, e ficar sob a 

superfície da vegetação se alimentando dela em alguns casos. Há ainda espécies bentônicas 

que nadam pouco, porém sem se afastar muito do fundo (figura 23), Haq & Boesma (1998). 

 
Figura 23: Ambientes de vida de ostracodes (adaptado de Brasier, 1980).
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8.1 Diversidades, abundância e preservação dos ostracodes do testemunho IG03PE na 

transição da Formação Itamaracá /Gramame 

Os ostracodes da passagem Itamaracá/Gramame são relativamente pouco abundantes e 

pouco diversificados levando em consideração o total de espécimes e o número de espécie em 

cada amostra (figura 24). 

 
Figura 24. Relação das amostras e das espécies de ostracodes encontrados. 
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Nas amostras da Formação Itamaracá não foram encontrados ostracodes marinhos. O 

único exemplar encontrado foi identificado possivelmente característico de ambiente 

continental, estando este mal preservado (com aspecto de retrabalhamento) não foi possível 

uma classificação. Ocorre sob a forma de contramolde, onde restou uma réplica, preservando 

ainda algumas feições externas de uma carapaça sub-retangular com a presença de dois sulcos 

simétricos nas valvas entre a região anterior-central a dorsal-central. Se de ambiente 

continental este exemplar é alóctone e foi carreado juntamente com material terrígeno para a 

bacia (figura 25). 

 
Figura 25: Ostracodes não identificado 1: vista dorsal, aumento 110 X escala da barra 100μm. 2:Vista 

lateral da valva esquerda, aumento 170 X escala da barra 100μm. 3:Vista lateral da Valva direita, 

aumento 150 X escala da barra 100μm.  

 

Na base da Formação Gramame foram encontrados raros ostracodes. A quantidade 

aumenta significavelmente de três carapaças adultas na primeira amostragem da formação, 

para 60 exemplares (incluindo as valvas) na amostra de número 24 aproximadamente 6m 

acima da primeira amostragem (figura 26). Em observação mais detalhada, há um aumento 

dos ostracodes da amostra de número 09 para a 10 e 11, depois há uma queda e segue dessa 

forma de uma amostra para outra. Em relação à diversidade, de modo geral há um aumento da 

diversidade da base para o topo do intervalo estudado, ocorrendo no máximo cinco carapaças 

de espécies deferentes (27).  

Analisando os dois gráficos (figura 26 e 27) observa-se que esses dois parâmetros não 

são proporcionais, embora sejam crescentes. Fauth (2000) faz uma relação de abundância e 

diversidade na Mina Poty, na seção que contém a passagem Cretáceo-Paleógeno, e observa 

para o Cretáceo uma maior abundância e diversidade na parte basal da pedreira com um 

gradual decrescimento até a camada C da passagem K-Pg.  
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Neste trabalho não foi encontrado ostracodes no topo da Formação Itamaracá e na 

parte basal da Formação Gramame existem ostracodes pouco abundantes e pouco 

diversificados.  
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Figura 26: Gráfico de abundância de ostracodes em cada 60g de amostra. 

0

1

2

3

4

5

6

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24

Amostras

E
sp

éc
ie

s

Espécies 

 
Figura 27: Gráfico de diversidade de espécie de ostracodes para cada 60g de amostra. 

 

Os ostracodes ocorrem de modo geral mal preservados, apresentando feições de 

fragmentação e desarticulação. Esses processos bioestratinômicos podem ser de grande 

utilidade em interpretação paleoambiental.  

A fragmentação observada nos exemplares pode ser hidráulica ou biogênica. Os 

ostracodes das amostras de números 09 a 18 encontram-se mais fragmentados por processos 

hidráulicos e alguns poucos possivelmente biogênicos, pois apresentam cavidades em regiões 

da carapaça com maior esfericidade e mais uniforme, contrário dos aspectos das carapaças 

nos processos de fragmentação hidráulica, que aparecem com as extremidades quebradas, 

característico de ambiente com águas mais agitadas, maior atuação de correntes (figura 28). 
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Figura 28: fragmentação dos ostracodes. A) fragmentação da região antero-ventral. B) região 

central e fragmentação de uma parte da antero-dorsal. 

 

As carapaças fragmentadas ocorrem articuladas o que indica que esse transporte e 

quebramento só ocorreram numa fase posterior a sua morte.  

Os espécimes das amostras de número 20, 22 e 24, ocorrem menos fragmentados e 

mais desarticulados, sugerindo um ambiente com águas mais calmas. 

Whatley (1988b) utiliza a variação na porcentagem de carapaças e valvas 

desarticuladas como um indicador paleoambiental. Discuti se estas altas percentagens dos 

espécimes adultos articulados não estiveram sujeitos a qualquer grande quantia de transporte 

pós-morte; se indica soterramento rápido ou se esses espécimes tinham hábito infaunal ou 

epifaunal.   

É válido ressaltar que a grande maioria dos exemplares desarticulados são do gênero 

Cytherellas apresentam sobreposição de valvas normalmente por uma grande parte das 

carapaças e esse overlap como foi colocado por Whatley (1988b) teria uma maior 

probabilidade de permanecer articulado no pós- morte, contrário dos espécimes cujas válvulas 

são subiguais em tamanho. Dessa forma deve ter havido um relativo transporte pós-morte 

para que a maioria dos exemplares de Cytherella nessas amostras estejam desarticuladas.   

Alguns ostracodes também ocorrem compactados, através de processos diagenéticos e 

com pressão dos sedimentos sobrejacentes. Estes ostracodes foram fortemente achatados, e 

em vista lateral aparece com três fraturas que convergem a sulcos na região central da 

carapaça, visível em ambas as valvas (figura 29). Observa-se cristalização de minerais nas 

carapaças. Esses cristais ocorrem sob a forma de pirita e calcita, estando presentes em 

cavidades ou aleatoriamente em cima da carapaça (figura 30). A presença de pirita indica um 

ambiente com acúmulos de matéria orgânica com deficiência de oxigênio. 
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Figura 29: Deformação dos ostracodes através de compactação na diagênese.  Vista lateral da valva 

esquerda (a aumento de 120x) e direita (b aumento de 140x) com fraturamento nas extremidades 

anterior e posterior e na margem dorsal e os três sulcos que convergem à região central. Vista dorsal 

(c, aumento de 80 X 200 μ) contorno bastonado. d, e) ampliação 250X e 230X respectivamente dos 

fraturamentos. Escala da barra 100μ. 

 

 
Figura 30: ostracodes com precipitação de minerais na superfície da carapaça. A e B) calcita na região 

antero-dorsal. C) pirita em vários pontos na margem dorsal. 

 

8.2. Energia do Ambiente  

Diversos trabalhos usam estágios ontogenéticos para a determinação de condições de 

energia do ambiente. Isso porque os ostracodes passam por nove estágios larvais com 

diferentes carapaças do ponto de vista do tamanho e de forma até chegar à sua fase adulta. 

Alguns pontos relevantes quanto a morfologia dessas fases são por exemplo: a relação de 

comprimento/altura é menor nas primeiras fases larvais, pois tem um número menor de 

apêndices e por conseguinte um corpo mais curto; a ornamentação das primeiras fases larvais 

é modificada até chegar na fase adulta, ou seja, estruturas que antes eram proeminentes nas 
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primeiras fases podem ser menos visível ou desaparecerem totalmente (Haq & Boesma, 

1998). 

Brouwers (1988) relaciona o transporte de sedimentos à estrutura populacional dos 

ostracodes num ambiente. Os ostracodes jovens e adultos respondem de maneiras diferentes 

durante o transporte, assim como os sedimentos, estes também serão divididos em classes de 

acordo com a energia do ambiente. Neste caso é levantada uma discussão de uma faceta dos 

ostracodes muito importante: a razão adulto e juvenil (A:J). A primeira razão que o autor 

chama de ideal sendo 1:8, pois preserva uma valva de adulto para oito valvas juvenis em um 

ambiente calmo; outra razão 1:3 e 1:5 onde a estrutura de população percebida de uma 

assembléia de vida, levando em conta a eliminação dos menores estágios por uma 

combinação natural e procedimentos de laboratório. A razão 1:1 e 4:1, indica um ambiente de 

alta energia, onde a maioria dos espécimes são adultos. A razão 1:2 1:5 indica um ambiente 

de baixa energia, sendo predominantes espécimes juvenis (figura 31).  

 
Figura 31. Histograma das variações de adultos (A) e jovens (J) e as razões correspondentes de acordo 

com o ambiente (A:J). A) estrutura populacional ideal com uma carapaça adulta para oito jovens. B) 

estrutura populacional elaborada a partir de observações na natureza e em laboratório. C) estrutura 

populacional de ambiente de alta energia, com maior número de adulto. D) estrutura populacional de 

ambiente de baixa energia, com número maior de jovens (adaptado de Brouwers, 1988) . 

 

Os exemplares identificados foram plotados num gráfico com os espécimes adultos e 

juvenis (figura 32). Como se observa predominam os ostracodes adultos de um modo geral, a 

quantidade de jovens tem um aumento relativo até a última amostra estudada. As razões 

jovens e adultos variam de 1:1 a 3:1 na última amostra analisada sempre predominando 

espécies adultas, e de acordo com a proposta de Brouwers (1988), seria um ambiente marinho 

raso de alta energia, onde as formas jovens teriam sido eliminadas por serem mais frágeis. 
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Figura 32: Gráfico da relação das espécies de ostracodes adulto e juvenil em cada amostra. 

 

8.3. Ornamentação dos ostracodes e Abundancia do Gênero Cytherella 

 

Na base da Formação Gramame os ostracodes ornamentados são raros, encontrados 

apenas três exemplares em amostras diferentes: Paracosta sp.2 (amostra 13), com retículos 

por toda carapaça e um nódulo na região posterio-ventral da valva esquerda, Paracosta sp.1 

(amostra 20) com retículos por toda carapaça e alguns espinhos  poucos proeminetes e 

Loxoconcha sp. (mostra 24) com retículos por toda superfície da carapaça.  Observamos a 

existência de um tubérculo ocular proeminente na região antero-dorsal. A presença de 

tubérculo ocular indica a proximidade da zona fótica. 

Segundo Fauth (2000) a maioria das espécies por ele descritas no Cretáceo, apresenta 

fraco desenvolvimento de tubérculo ocular ou ausência. Comparou a fauna da Formação 

Maria Farinha (Daniano) e da Formação Gramame (Maastrichtiano) e verificou que o 

ambiente era mais profundo no Maastrichtiano que no Daniano, embora todos os ostracodes 

vivessem na zona fótica. Em relação à ornamentação o autor fez uma relação dos ostracodes 

que apresentavam ou não ornamentação, e verificou que no topo da Formação Gramame 

predomina os espécimes não ornamentados, contrário da Formação Maria Farinha. 

Diversos trabalhos (Whatley, et al 1990, 1991, 1995) associam a grande quantidade do 

gênero Cytherella a níveis reduzidos de oxigênio. Partindo deste principio Fauth (2000) 

associa a presença abundante desse gênero nas amostras por ele estudadas no topo da 

Formação Gramame a níveis de baixo oxigênio.  

Neste trabalho as formas predominantes são as não ornamentadas, destacando-se como 

maioria a Cytherella que representa 97% dos ostracodes encontrados (figura 33). Fauth (2000) 

observa 70% exemplares de Cytherella, sendo a grande maioria da Formação Gramame 

representadas pela espécie C. ovoidea, Alexander 1929. Observamos neste trabalho que esta 
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espécie também é predominante. Dessa forma o grande percentual do gênero Cytherella nas 

amostras analisadas pode ser atribuído a níveis reduzidos de oxigênio. Pois este gênero ocorre 

como o mais abundante e relativamente diversificado. 

Espécies ornamentadas Espécies não ornamentadas 

Paracypris sp.1 Cytherella aff. C. austinensis Alexander, 1929 

Paracypris sp.2 Cytherella aff. C. gambiensis Apostolescu, 1963 

Loxoconcha sp. Cytherella aff. C. ovoidea Alexander 1929 

Cythereis ? sp. Cytherella sp. 1. 

 Cytherella sp. 2 

 Cytherella sp. 3 

 Cytherella sp. 4. 

 Protobuntonia sp. 

Figura 33. Relação das espécies de ostracodes ornamentadas e não ornamentada da base da Formação 

Gramame e a relativa diversidade da Cytherella.  

 

8.4 Salinidade  

Vários estudos de ostracodes recentes e sua relação com a salinidade vêm sendo 

usados para analogia com os fósseis. E verificou-se que em geral são muito sensíveis as 

variações de salinidade e que definem bem tolerâncias.  

Diversos trabalhos colocam como fator fundamental de controle da distribuição dos 

ostracodes a questão da salinidade e que tem uma influência decisiva na fisiologia do 

organismo. Assembléias de águas doces são taxonomicamente distintos de faunas marinhas e 

poucas espécies podem prosperar em ambiente marinho e dulcículas, pois apresentam 

normalmente o extremes de salinidade sendo isso condições de existência.  

As comunidades de águas salgadas estão invariavelmente compostas de um número 

relativamente pequeno de espécies. A diversidade reduzida de organismos pode melhor ser 

explicado pela instabilidade da maioria dos ambientes de água salgada. Às vezes varias 

espécies podem construir uma biomassa considerável (Haq & Boesma 1998). 

Há uma grande discussão a respeito das formas de ostracodes ornamentadas e sua 

relação com a salinidade do ambiente como também questões genéticas associadas a esses 

ornamentos. Segundo Kilenyi (1972) a estabilidade da posição dos nódulos indica que há 

controle genético. Neste trabalho, o autor faz menção a estudos de fósseis recentes, cujas 

populações mostraram que a proporção de espécimes com nódulos em uma população é 

função não só de salinidade, mas de genética e os genótipos de nódulos ocorrem em 

ambientes de baixa salinidade.  Na mostra de número 11, a Paracosta sp.1 ocorre com um 



Ostracodes da Transição entre as Formações Itamaracá e Gramam...                   CAPITULO 8 

Moura, C.R. 2007 75 

 

nódulo que não é observado comumente em descrições desse gênero, podendo indicar um 

nível maior de salinidade.  

 

8.5. Paleoambiente e Integração dos dados de Paleoecologia de ostracodes e a 

microfauna associada  

 As camadas fosfáticas da Formação Itamaracá são constituídos de arenitos grossos a 

conglomeráticos gradando para arenitos mais finos indicando um ambiente de alta energia 

com diminuição para o topo. A presença do fosfato esta relacionada à ambientes calmos com 

intensa atividade de organismos.  

Giresse (1980) estudando o fosfato do Maastrichtiano da Bacia de Congo, descreve 

duas fácies típicas: uma siliciclástica fossilífera com fosfato depositada em ambiente marinho 

aberto com influência de sedimento continental, e outra fácies caracterizada pela presença 

abundante de coprólito e quartzo, representando uma acumulação de bioclastos, 

provavelmente de origem deltaica. 

 Bushinski (1964) atribui a origem de fosfato a ambiente marinho raso, devido à 

abundância de siliciclastos e a microfauna bentônica. Sheldon (1964) afirma que haveria a 

influência de um clima quente, com ressurgências de correntes profundas sobre águas 

marinhas rasas. Tinoco (1971) destaca a presença abundante de algas capazes de assimilar o 

fósforo da água do mar e impedir um crescimento completo dos organismos bentônicos. 

 O conteúdo fossilífero das camadas fosfáticas analisadas neste trabalho é representado 

por uma abundância de coprólitos, dentes de peixes, microgastrópodes, foraminíferos 

bentônicos e raros planctônicos, não foram encontrados ostracodes marinhos.   

Há um aumento do número de foraminíferos de modo geral da primeira fácies A1 até a 

transição com a Formação Gramame, destacando-se a predominância de formas bentônicas 

em relação às planctônicas. Fonseca Neto et al (1979) estudando o poço IG03PE, também 

menciona a predominância de foraminíferos bentônicos, na parte basal, porém observa que o 

número de planctônicos aumenta consideravelmente até a fácies intermediária entre as 

formações Itamaracá e Gramame, representada por um arenito muito fino (figura 34).  

 
Figura 34: Relação de foraminíferos bentônicos e planctônicos das fácies da Formação Itamaracá (A1, 

A2, A3 e C1) e da Formação Gramame (C2). 
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 Souza (2006) apresenta dados de nanofósseis e palinomorfos do poço IG03PE, 

observa que os nanofósseis só ocorrem na fácies da Formação Gramame, estando ausente nas 

camadas fosfáticas, e os palinomorfos ocorrem na camada de transição entre as duas 

formações, a fácies A3 (arenito fino), a uma profundidade de 32,3-32,5 m. 

A associação palinológica é composta por dinoflagelados, esporos, algas 

(Botryococcus braunii); escolecodonte e palinoforaminíferos, que caracteriza um ambiente 

marinho. Com a presença de resíduo orgânico, predominando matéria orgânica amorfa com 

pouca material orgânico lenhoso. Os dinoflagelados em zonas de ressurgências podem se 

reproduzir anomolamente e a matéria orgânica amorfa indica um ambiente mais distal, por 

questões de hidrodinâmica (Antunes & Melo, 2001). 

Os macrofósseis do fosfato estudados principalmente por Beurlen (1967) caracterizam 

depósitos marinhos de águas rasas e agitadas onde predominam gastrópodes de tamanhos 

pequenos a médios. Tinoco (1971) afirma que está fauna tem tamanhos anômalos e indica 

mudanças ambientais de composição química do ambiente devido possivelmente a entrada de 

água doce, presença de lamas, impurezas em suspensão, deficiência de oxigênio, além da falta 

de nutrientes. Foi observado por Tinoco (1967 e 1971) estudando microfósseis no fosfato que 

ao contrário dos gastrópodes, os foraminíferos atingem dimensões agigantadas, 

principalmente os Siphogenerinoides, que também ocorrem em moldes fosfatizados e são 

relativamente abundantes. Dessa forma os gastrópodes devem ter sido afetados por fatores 

que não influenciaram os foraminíferos.  

Foi feita uma correlação dessas fácies fosfáticas da Bacia da Paraíba com as da Bacia 

Potiguar e mesmo existindo diferenças na idade das camadas e no conteúdo fossilífero, são 

nitidamente bastante semelhantes. Vivers (1989) faz um estudo sobre a microfauna do fosfato 

da Bacia Potiguar, através de foraminíferos planctônicos atribui a origem deste depósito ao 

Campaniano Superior, considerando assim o evento transgressivo que originou o horizonte 

fosfato a um episódio de caráter global. Divide o fosfato em sete biofácies, sendo a primeira, 

dominantemente formada por ostracodes, estando ausente os foraminíferos, sugerindo um 

ambiente nerítico de até 10m de profundidade, que não ocorre na Bacia da Paraíba. A segunda 

biofácies é caracterizada pela espécie Afrobolivina afra, foraminífero bentônico com ausência 

de planctônicos sugerindo um ambiente de 10 a 50m de profundidade. A terceira representa a 

abundância de algas verdes, também pouco profundo e não observado na nos fosfatos 

Itamaracá. A quarta é dominada por Bolivinideos e buliminideos, (foraminíferos bentônicos) 

semelhante às encontradas no fosfato Itamaracá. Na quinta a fauna é monótona dominada por 
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Siphogenerinoides bramlett, associado à deficiência de oxigênio e zonas de ressurgência. A 

sexta é caracterizada pela presença exclusiva de peixes e a sétima biofácies caracteriza-se pela 

presença do foraminífero bentônico Fallotia sp.. 

A microfauna fosfática da Bacia Potiguar é semelhante às associações 

microfossíliferas observadas nos fosfatos da Formação Itamaracá. Uma diferença fundamental 

é a presença de ostracodes em uma das fácies, o que acreditamos possa ter em outros locais do 

fosfato da Formação Itamaracá.  

Os dados discutidos sobre as camadas que contem o fosfato da Formação Itamaracá no 

poço IG03PE podem ser interpretados como sido depositado em um ambiente marinho raso 

aberto com uma grande influência de sedimentos continentais. As litofácies basais são pouco 

variáveis em termos de influência terrígena, só a partir da última fácies a C1 é que se nota 

mudanças mais bruscas, porém a mudança faunal, o aumento dos foraminíferos bentônicos e 

aparecimento dos planctônicos indicam que há um aumento relativo do nível do mar, ao 

mesmo tempo em que há um grande aporte de sedimentos terrígenos na bacia. No contato 

com a Formação Gramame o número de foraminíferos planctônicos em relação aos 

bentônicos, aumenta consideravelmente e a própria litologia, varia de sedimentos 

siliciclásticos mais grossos para siliciclastos mais finos com bastante dolomita até chegar a 

um packstones, e posteriomente os mudstones/wackstones pertencentes à Formação 

Gramame. 

A Formação Gramame é caracterizada pelos calcários margosos do tipo 

mudstones/wackestones com a predominância de foraminíferos planctônicos sobre os 

bentônicos. Os ostracodes ocorrem predominantemente sob a forma do gênero Cytherella, os 

palinomorfos são do tipo: dinoflagelados, esporos, palinoforaminíferos e os nanofósseis 

calcários relativamente abundantes com mais de 20 espécies identificadas.  

Os ostracodes estão presentes apenas na Formação Gramame, embora pouco 

abundantes e pouco diversificados. A maioria dos exemplares são lisos ocorrendo apenas três 

espécimes ornamentados. São predominantemente formas adultas e alguns poucos em estágio 

juvenil. O gênero Cytherella é a mais abundante com 97% dos espécimes, e a maioria é C. aff. 

Ovoidea. Esta abundância de Cytherella pode sugerir um ambiente marinho aberto com níveis 

mais baixos de oxigênio. 

 Algumas características dos ostracodes descrito neste trabalho ou da associação são 

extremamente importantes para a interpretação paleoecológica, como a maior quantidade de 

carapaças lisas e poucas ornamentadas, mencionado por Fauth (2000), baseado em dados de 

Benson (1984) e Whatley (1983a), onde a ornamentação das carapaças é interpretada como 
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peso e proteção para não destruição em ambientes de maior energia, onde esses espécimes 

seriam epifaunais. Como nos ostracodes aqui analisados, a maior parte são formas lisas, é 

possível que este ambiente seja relativamente mais profundo, como citado por Fauth (2000) 

para o topo da Formação Gramame. A presença de tubérculos oculares em raros ostracodes 

evidencia ambientes em zonas fóticas com baixa intensidade de luz.  

Os foraminíferos estudados por Tinoco (1971) na Formação Gramame são 

representados entre 70-90% por formas planctônicas distribuídos em 19 espécies, e a 

associação bentônica estudada no fosfato é a mesma com alguma exceção, estando estas 

formas em menor número em relação às formas das camadas fosfáticas. A proporção das 

testas planctônicas indicaria um marinho profundo, porém os dados de macrofósseis de 

Beurlen (1967b) indicam um ambiente nerítico.   

No relatório de Fonseca Neto et al (1979) os foraminíferos planctônicos ocorrem com 

um percentual de 40,8% e 20,6% e as formas bentônicas, na base da Formação Gramame, 

indicando um ambiente marinho relativamente mais profundo. Segundo Tinoco (1971) a 

partir de 200m quanto maior à profundidade menor será o número de foraminíferos 

bentônicos. Coloca ainda que a abundância de foraminíferos planctônicos não indica 

necessariamente sedimentação em águas muito profundas, porém a presença dessas testas 

indica um mar aberto sem recifes costeiros. 

Fauth (2000) em interpretações paleoecológicas dos ostracodes associadas a 

informações de foraminíferos, coloca que o topo da Formação Gramame, representa uma zona 

nerítica externa.   

Dessa forma a ostracofauna da base da Formação Gramame, juntamente com os 

foraminíferos e os demais microfósseis associados, sugeriu um ambiente marinho aberto, 

relativamente profundo nerítico externo de até 200m, com níveis mais baixos de oxigênio, na 

zona fótica com baixa intensidade de luz e energia de correntes capaz de fragmentar e 

desarticular algumas carapaças.  
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CAPÍTULO 9 

 

CORRELAÇÕES BIOESTRATIGRÁFICAS 

 

Os ostracodes do poço IG03PE foram correlacionados com foraminíferos descritos por 

Tinoco (1971), Tinoco & Siqueira (1976) e Fonseca Neto et al (1979), com os nanofósseis e 

foraminíferos identificados por Lima & Koutsoukos (2006) e com nanofósseis e palinomorfos 

do relatório interno do LAGESE (2004) apresentados no trabalho de Souza (2006) (figura 34). 

Na Formação Itamaracá não ocorre ostracode marinho, porém foram identificados por 

Fonseca et al (1979) e Tinoco (1962, 1967, 1976), foraminíferos que datam do 

Maastrichtiano, é o caso das espécies bentônicas de Fallotia santose (Tinoco, 1962), restrita 

as camadas de fosfato, a espécie Siphogenerinoides bramlettei comum na parte basal e as 

planctônicas do gênero Rugoglobigerina e Globotruncana que foram identificados também no 

fosfato por Fonseca et al (1979). As análises bioestratigráficas com nanofósseis e 

palinomorfos do relatório interno do LAGESE (2004) apresentados no trabalho de Souza 

(2006), foram realizadas a partir da profundidade de 32,5m ainda nas fácies fosfática. Os 

palinomorfos representam provavelmente Maastrichtiano Superior, porém ocorrem nas 

biozonas P420 e P480, e os nanofósseis não foram encontrados, a camada possivelmente é 

estério. Na Formação Gramame foi amostrado a partir da profundidade de 28m, obtiveram 

resultados de palinomorfos e nonofósseis que datam Maastrichtiano Superior. Os nanofósseis 

representam as biozonas CC26a/CC225c e os palinomorfos variando de P460 a P480, sendo 

provavelmente do Maastrichtiano Superior.  

Lima & Koutsoukos (2006) usando nanofósseis calcários e foraminíferos, identificam 

a biozona para nanofósseis CC25 baseado no trabalho de Perch-Nielsen (1985) e as subzonas 

CC25A, CC25B e CC25C, na Formação Gramame. Os foraminíferos compõem a biozona KS 

30, caracterizados pelos espécimes: Gansserina gansseri, Globotruncana aegyptiaca, 

Globotruncanella havanensis, G. petaloidea, Rugoglobigerina macrocephala, R. rugosa, 

Globotruncana arca e Globotruncanita stuartiformis. 

Fonseca Neto et al (1979), nas amostras analisadas que representam as duas unidades 

identificaram espécies dos gêneros Rogoglobigerina e Globotruncana que contribuem com a 

idade Maastrichtiano (figura 35).   

Na Formação Gramame os ostracodes ocorrem pouco abundantes, mas com algumas 

espécies características, tornando-se possível fazer correlações com ostracode de outras bacias 

como, neste caso é interessante correlacionar com a Bacia Potiguar devido à semelhança da 
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geologia. A maioria das formas são Cytherella aff. ovoidea, e secundariamente associadas 

ocorre C. aff. austinensis e C.aff.  gambiensis (figura 34).  

Delicio et al. (2000) descreve a Cytherella gambiensis Apostolecus 1963, na 

Formação Jandaíra da Bacia Potiguar, como uma forma diagnóstica de uma zona de intervalo 

do Cenomaniano ao Maastrictiano, marcada na base pala extinção de Veenia glabella 

Apostolecu, 1963. Nesta biozona ocorre como forma associada a C. austinensis, também 

presente nas nossas amostras. 

Vivers (1987) trabalhando nas camadas fosfáticas da Formação Jandaíra faz correlação 

com o fosfato da Formação Itamaracá e identifica espécies de foraminíferos comuns às duas 

unidades a Fallotia sp. e a Siphogenerinoides bramlettei. Ainda Vivers et al. (2000) analisa o 

Aptiano-Campaniano das bacias Potiguar e Sergipe com dados de ostracodes e foraminíferos. 

Fazendo um zoneamento das unidades, identifica a extinção da Cytherella gambiensis, como 

forma característica da associação de ostracode da zona de intervalo da Veenia? aff. 

reticolocostata  que marca uma idade do Turoniano ao Campaniano. Numa figura de 

distribuição estratigráfica desta autora é colocada a Cytherella gambiensis presente desde o 

Coniaciano até o Campaniano.  

A Cytherella Cf. ovoidea foi descrita por Fauth (2000) no limite Cretácio-Terciário na 

Mina Poty, ocorrendo de forma abundante na Formação Gramame. Neste trabalho o autor faz 

um zoneamento preliminar definindo esta espécie como pertencente ao Maastrichtiano 

Superior, esta zona é marcada no topo pela primeira ocorrência da Cytherella piacabucuensis 

Neufville, 1973. 
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Figura 34: Microfósseis identificado no poço IG03PE e sua distribuição estratigráfica. 
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Figura 35: Correlações bioestratigráficas do testemunho IG03PE. 
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CAPITULO 10 

 

CONCLUSÕES 

 

  O deposito fosfático no topo da Formação Itamaracá no testemunho IG03PE é 

caracterizado por quatro fácies: A1 (Arenito conglomerático de cor creme); A2 

(arenito grosso cinza médio a fino); A3 (arenito fino cinza escuro) e C1 (wackstone 

cinza médio). A Formação Gramame é representada pela fácies C2 caracterizada por 

Mudstone/Wackstone bioturbado. 

 

 Nas fácies fosfáticas (topo da Formação Itamaracá) não foi encontrado ostracodes 

marinhos. Nestas fácies ocorrem uma grande quantidade de foraminíferos bentônico, 

principalmente a espécie Siphogenerinoides bramletti. Os foraminíferos planctônicos 

começam a aparecer na fácies A2 em números bem reduzidos e vai aumentando no 

contato com a Formação Gramame. 

 

 Na Formação Gramame os ostracodes são representados pelos gêneros Cytherella, 

Paracosta, Loxoconcha, Cythereis? e Protobuntonia sp., ocorrendo um grande 

número de foraminífero planctônico que representa quase o dobro dos bentônicos 

representados principalmente por Rogoglobigerina e Globotruncana.  

 

 Os ostracodes ocorrem pouco diversificados e pouco abundantes, e se apresentam em 

geral mal preservados, e com características de forte atuação do transporte pós-morte, 

onde a maioria das carapaças estão fragmentadas e desarticuladas e algumas carapaças 

sob forte ação da diagênese se apresentando deformadas. 

 

 Há uma predominância de ostracodes não ornamentados sendo 95% do gênero 

Cytherella no total das amostras, destacando- se a maioria de Cytherella cf. ovoidea. 

 

 A maioria das formas de ostracodes estudados são adultos, se enquadrando dentro de 

um ambiente marinho raso de alta energia. 
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 As fácies, a associação microfossílifera, a relação entre os foraminíferos bentônicos e 

planctônicos, a abundância do gênero Cytherella aliada à estrutura populacional e as 

características das carapaças dessas formas, indicam um ambiente marinho raso de alta 

energia. A Formação Itamaracá com uma grande quantidade de aporte terrígeno sendo 

carreado para bacia, estando o nível do mar sempre crescente, num trato de sistema 

transgressivo. A fácies descrita da Formação Gramame, com a predominância do 

gênero Cytherella e de formas planctônicas de foraminíferos indicam um nível de mar 

alto de até 200m. 

 

 Numa correlação entre os microfósseis já estudados (foraminíferos, nanofósseis e 

palinomorfos) juntamente com a grande quantidade de Cytherella cf. ovoidea também 

observado por Fauth (2000), pode-se estabelecer uma zona de abundância para a 

Cytherella cf. ovoidea que se encontra associada a fósseis guia do Maastrichtiano que 

é o caso foraminífero Rugoglobigerina rugosa e do Maastrichtiano Superior com o 

dinoflagelado Dinogymnium acuminatu, e o nanofóssil Micula decussata (relatório 

Interno LAGESE). 

 

 As fácies fosfáticas da Formação Itamaracá no testemunho IG03PE são fácies de 

ambiente marinho raso num processo de transgressão marinha, durante o 

Maastrichtiano. Na Formação Gramame o ambiente é caracterizado por um marinho 

profundo até 200m de profundidade numa zona nerítica interna, sendo datado como 

Maastrichtiano Superior. 
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Anexo 1. Relação dos macrofósseis da Formação Itamaracá, Bacia Paraíba.  
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Anexo 2. . Relação dos microfósseis da Formação Itamaracá, Bacia Paraíba.  




