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A

Formação Alagamar, limitada por discordâncias erosivas, é a
unidade litoestratigráfica que compõe o Andar Alagoas na Bacia potiguar. Num
contexto regional, corresponde ao estágio transicional evaporítico da evoluçáo
tectono-sedimentar das bacias costeiras do Brasil. o estudo integrado desta unidade,
há muito necessário, foi aqui desenvolvido, permitindo a correlaçáo entre métodos
bio- e litoestratigráficos, através da investigação de 29L amostras de 1g poços
exploratórios distribuídos por toda a bacia (terra e plataforma).
A análise dos perfis litorógicos e diagrafias individualizou eventos
transgressivos que limitam cinco intervalos com caráter cronoestratigráfico na
bacia.
O exame do resíduo orgânico total permitiu a individualização de
quatro tiPos de palinofácies, características de distintos ambientes continentais.
Do estudo sistemático da associação microflorística, 22g espécies
morfográficas foram identificadas, ilustradas e descritas ou comentadas. Dois
novos gêneros, 5 espécies novas e três novas combinações são propostos. A,
análise quantitativa permitiu constatar, numa reconstrução tentativa da flora, um
predomínio de coníferas da família das cheirolepidiáceas e de plantas do grupo
das gnetáceas, secundadas pelas pteridófitas e pelas primeiras representantes das
angiospermas.

A

sucessão palinológica

foi subdividida em 4 biozonas e 6 intervaros
informais, aplicáveis em toda a bacia. Estas unidades palinoestratigráficas são
correlacionáveis aos zoneamentos propostos para outras bacias dentro e fora do
Brasil.
Com base na palinologia atribuíram-se idade aptiana para a Formação
Alagamar e eo- a mesoalbiana para a base das formações Açu/Ubarana. Além
disso, reconheceu-se a correspondência entre o Andar Alagoas (local) e o Aptiano.
Evidências palinológicas, sedimentológicas e tectônicas indicam para
a Formação Alagamar um ambiente de deposição continental de terras baixas,
dominantemente deltaico-flúvio-lacustre, sob clima quente árido a semi-á¡ido e
regime tectônico relativamente estável. Já a deposiçáo da base das formações

x

Açu/Ubarana ocorreu em ambiente marinho próximo à costa.
A composição microflorlstica é bastante similar às observadas nas
bacias do nordeste brasileiro e enquadra-se nas características das associações
pertencentes a província microfl orística do Gondwana-Norte.
Este estudo ressarta a importância da parinorogia para a evolução
vegetal, a paleoclimatologia e a bioestratigrafia, além de contribuir para um
incremento da precisão e confiabilidade da palinoestratigrafia na região.

RBSTRRCT

The palynosrratigraphy of the late Early Cretaceous (Alagoas Stage)
Alagamar Formation of the Potigua¡ Basin has been revaluared on the basis of
two hund¡-ed ninety one samples from eighteen onshore and offshore wells. The
unit is essentially non-marine and bounded by erosional surfaces.
Based on well logs five cronostratigraphic units were individuarized.
organic residue analyses allowed recognition of fou¡ palynofacies types used in
environmental interpretations.
Two hundred and twenty eight species of spores, pollen, fungi and
microplankton have been identified and ilustrated. Two new genera and five
new species are recognized. Three species are newly combined. A hierarchical

zonation consisting of four palynostratigraphical units is proposed, and
correlations with zonal schernes from other basins are made.
According to quantitative analyses of the palynological
assemblages, the flora consisted chiefly of cheirolepidacean conifers and
gnetophytes, followed by pteridophytes and angiosperms as minor components.

Stratigraphic index fossils confïrm that the Alagamar Formation
(and therefore the Alagoas stage) are Aptian in age. Ages of the palynological
units have been assessed and correlated with palynological sequences from
other basins in Brazil and overseas. comparisons with plant-microfossil
assemblages from other continents support the concept of s/.A.s.A. microfloristic
belt.
Palynological data imply that the Aptian climate in the potiguar
Basin was warm to hot, arid to semi-arid, and that the depositional environments
were dominantly fluvial-deltaic-lacustrine. These conclusions agree with previous
paleontological and sedimentological studies and are consistent with the high
paleolatitudes commonly proposed for this a¡ea in the Aptian.

r- TNTBODUçñO
No universo da micropaleontologia, o método palinológico é

o

único com alto poder de definição na subdivisão bio- e cronoestratigráfica de
sedimentos deposiødos em ambientes tanto marinhos quanto continentais. rsto é
devido à origem polifilética do material palinológico, onde se incluem elemenros
de distintos ambientes aquáticos e terrestres. Realmente, os palinomorfos são
encontrados em quase todas as fácies sedimentares (ao contrário dos foraminfferos,
nanofósseis e ostracodes), e podem ser utilizados na datação de depósitos dos
mais variados ambientes. Além <iisso, por não serem totalmente dependentes de
fácies, podem ser utilizados como senslveis indicadores de paleoambientes.
Contudo, o estudo dos grãos de esporos e pólen é particularmente
eficiente e adequado para correlações e datações quando se tratam de camadas
não-ma¡inhas ou de ambientes transicionais. Nos sedimentos acumulados em
ambientes francamente marinhos, métodos mais tradicionais, como o de
foraminlferos, por exemplo, são os mais indicados, não só por serem organismos
exclusivamente ma¡inhos como também por sua alta resolução bioestratigráfica
aliada à facilidade e rapidez no processamento do material.
A importância dos palinomorfos s¿ns¿¡ strtcto (grãos de pólen e de
esporos), na definição bio- e cronoestratigráfica de estratos não-ma¡inhos prendese ao fato de serem elementos de origem tenestre que podem ser transportados
para sltios deposicionais marinhos. são, assim, os únicos potencialmente capazes
de atuar como elementos de correlação entre depósitos de ambos os ambientes,

permitindo a calibração de estratos não-marinhos locais com a escala

cronoestratigráfica internacional. Nos sedimentitos cretáceos brasileiros, a
aplicabilidade da palinologia é inquestionável na definição cronoestratigráfica,
visto serem eles dominantemente não-ma¡inhos.

No inlcio deste trabalho, houve a preocupaç¿io em selecionar u¡tul
área geográfïca p¿¡ra estudo onde fosse posslvel dar uma contribuição efetiva ao

conhecimento cientlfico dos depósitos cretáceos brasileiros

e

que,
concomitqntemente, possibilitasse ressaltar a importância do método palinológico
como ferramenta bioestratigráfrca em ambientes çg¡1ring¡tais. conseqüentemente,
a escolha recaiu sobre depósitos sedimenta¡es do cretáceo Inferior, por serem
largamente distribuldos por todo o pafs, tanto lras bacias costeiras como nâs
interiores. Também a origem não-marinha da quase totalidade destes depósitos,
apresentando ca¡acterlsticas fluviais, deltaicas, lacustres e lagunares, atende
plenamente o aspecto considerado. Além disso, estas camadas são de exûema
importância econômica, pois, considerando apenas em teÍnos energéticos, incluem
os sedimentos mais ricos em petróleo, tendo sido responsáveis pela geração da
quase totalidade das reservas atuais do pafs.
Dentre as inúmeras unidades ritoestratigráficas de idade eocretácea
existentes no território nacional, optou-se pelo estudo palinológico da Formação
Alagamar da Bacia Potiguar, tendo em vista que essa formação é constitufda de
sedimentos de origem não-marinha e pouco conhecidos em seus aspectos
bioestratigráficos e paleoecológicos, sobretudo pelo fato de ter sua ocorrência
restrita à subsuperfície da bacia.
Sem dúvida, o estudo da Bacia potiguar revela-se de extrema
importância, dada sua localização geográñca, limftrofe entre as bacias da margem
leste e as da margem equatorial. Esse fato permite a análise comp¿¡rativa da
evolução deposicional em bacias de ambas as m¿¡rgens, bem como das bacias
interiores, visto estar, geneticamente, ligada aos mecanismos formadores das
bacias interiores do Nordeste. De paf,ticula¡ interesse é o estudo da Formação
Alagamar, que além de apresentar propriedades de rocha geradora, selante e
reservatório, documenta o Anda¡ Alagoas na bacia. são sedimentos depositados
no final do estágio rifte e ao longo de todo estágio transicional evaporítico da
evolução tectono-sedimenta¡ da margem continental brasileira (pome & Asrraus,
1976, 1978: Po¡.nB er alii, 1978: O¡Bor, 1982; Asvus & B.rrscu, l9g3; Crnrc, et alii,
1988). É neste estágio, representativo de uma fase importante na geração e
acumulação de peuóleo no Brasil, que estão registrados o final da deposição
continental e os primeiros indlcios de ingressões marinhas de idade eocretácea-
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0bJetiuos do Estudo

A proposta principal a ser desenvolvida nesta tese é a caractÊflzaçáo
palinoestratigráfìca da Formação Alagamar da Bacia Potiguar. Desse modo' o
pelo
limite inferior da seqtiência sedimenta¡ investigada é representado ora
contatocomoembasamento,orapeladiscordânciaexistentenotopodaFormação
pendência (da fase rifte). o limite superior é representado pol' uma discordância
no contato com a Formação Açu, em terra, e com as formações Açu e lJbarana'
rvl parte submersa da bacia.
Os objetivos do prese;rte estudo podem ser resumidos nos seguintes

tópicos:

T.ReoisîlotaxonômicadospalinomorfosdiagnósticosdoAnilar
Alagoas na Bacia' Potiguar (Fotmação Alagamar);

2-Identificaçãodasformasindicadorasdeambìenteeidade'e
determinaçíto de sua amplitude local e regional, com oista ao estabeleciìnento de
um zoneatnento detatlnd.o para a seqüência eocretúcea da fase transicional da
bacia;

3-Caracteizaçãodaeooluçãabioestratigráficadasassociações
pertencentes a Formaçíio Alagamar, atraoés do estudo integrødo de palinologia,

estratigrafia

e

perfis elétricos;

4' Caracterização de palinofácies ;
5- Determinaçîio do ambiente de deposição e intetPrctação
paleoecológica ilos sed.imentos do Andar Alagoas na bacia, atrattés da análise dos
resultados obtidos na íntegtação dos dados'

I

II
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BRCIR POTIGURR
Loc allzação

A Bacia Potiguar,

apresenta comportamento de bacia do tipo rifte
no Cretáceo Inferior, evoluindo para uma bacia do tipo de margem continental
passiva, do Cretáceo Superior ao Cenozóico (BenreNr et alii, 1989). Sin¡a-se no
extremo nordeste do território brasilei¡o, abrangendo a metade norte do Estado

do Rio Grande do Norte e a parte nordeste do Estado do

Ceará.,

entre

os

paralelos 4"20'3 e 5"40'5 e os meridia¡ros 35"0O''W e 3830'\il. A bacia compreende
uma área de aproximadamente 41.000 krn2, com 21.500 km2 na parte emersa e
19.500 krrr2 na submersa (Fig. 1).

A

área submersa é limitada, em teûnos operacionais da pETROBR.Á,S,

pela cota batimétrica de 200 m, pelo Alto de Fortaleza no Ceará e pelo paralelo
de Natal (Sot¡¿¡,, 1982). Na realidade, a bacia se estende na plataforma e talude
continental, em direção ao Atol das Rocas e ao arquipélago Fernando de Noronha
(Cosr,r et alii, 1975).

Na concepção do presente estudo, a bacia é limitada a norte,
nordeste e leste pelos limites operacionais da plataforma continental; a sul
sudoeste pelo embasamento cristalino e a noroeste pelo Alto de Fortaleza, que
sep¿rra da Bacia do Ceará.
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Hlstórico Euolutiuo dos Conhecimentos
Ba

o

da

cla

registro de rochas sedimenta¡es na região setentrional do Estado
do Rio Grande do Norte e nordeste do ceará data do século XIX e desde então
tem sido objeto de investigações científÌcas. serão mencionados aqui apenr¡s os
trabalhos considerados como de maior relevância e os que envolvem temas
complementares ao presente estudo.
As investigações geológicas, que marcararn a primeira fase de
interesse na Bacia Potiguar, versaram sobre suas potencialidades aqülferas e
conterldo fossilífero, perfodo em que se destacafam as pesquisas de: B un¡.¡v¡qu
(1855) que mostrou a existência de depósitos sedimentares na área
e registrou a
presença de conchas fósseis na chapada de Apodi; wHrre (lgg7) que relarou
novas ocorrências de macrofósseis na região; a¡Np¡¡¿ (1910) que estudou aspecros
geológicos e geográficos para fins de suprimento de água e construção de
açudes na área: sonnrn (1913) que esboçou uma primeira tentativa de organização
estratigráfica destes depósitos, subdividindo-os em "camadas de arenitos",
"camadas calcáreas" e "camadas de areia e argila". Estas camadas foram
posteriormente agrupadas sob a denominação de Grupo Apodi por ouvene, &
I-soxARDos (1943); e M¡unv que, em 1924 e 1934, descreveu macrofósseis de
invertebrados, sobretudo moluscos e equinóides, em calcáreos, postulando uma
idade tu¡oniana para tais sedimentos.
Uma segunda fase de interesse iniciou-se er¡ 1949, quando o
conselho Nacional do Petróleo (cNP) realizou um trabalho de reconhecimento
geológico, elaborando um mapa completo da Bacia (Knrmæn, 1949,r, r). Knn-I,sR
& ANosRv (1950), introduziram os teffnos "Arenito Açu" e "calcáreo Jandalra" na
região. Esta fase culminou com a perfuração de dois poços para petróleo em
1956' após a realização de um programa slsmico de reconhecimento enue l95l e
1955 pelo CNP e a PETROBRÁS, respecrivamenre.
os estudos estratigráficos prosseguiram com o trabalho de K¡csL
(1957)' que propôs a divisão do pacote carbonático em três p¿ures,
datando de
Maestrichtiano a porção superior, Santoniano/campaniano a parte média e
Turoniano/cenomaniano a parte inferior, além de ter observado pela primeira
vez derrames basálticos de idade terciária.
Na década de 60, a região foi objeto de esrudo pelo DNPlv[ que
realizou um reconhecimento fotogeológico, e pela SUDENE (1966), que empreendeu
estudos que resultaram num Mapa Hidrogeológico da bacia. Bpunr-BN (1961¿,, s;
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1964r' r; 1966; 1967), em trabalhos de cunho estratigráfico e paleontológico,
apresentou ampla descrição da fauna então encontrada no "calcá¡eo Jandaíra",
dividindo-o nas formações Sebastianópolis e Jandalra.
Pode-se menciona¡ corno o inlcio de uma tercei¡a fase de pesquisa
na Bacia Podguar, o final da década de 6o e principalmente o inlcio da de 70,
quando a PETROBR.Ås começou, efetivamente, os estudos de avaliação do potencial
petrolffero da área.
As pesquisas exploratórias desenvolveram-se tanto na porção emersa
da bacia" quanto submersa Foi constatada a e:ristência de espessa seção sed.imentar,
não aflorante, contendo camadas geradoras e armazenadoras, além de esEuturas
favoráveis à acumulação de óleo. com excelentes descobertas na porção emersa,
a Bacia Potiguar rornou-se uma região de intensa pesquisa pela pETRoBR.Á,s. os
resultados mais signifrcativos desta fase inicial, foram as descobertas, no ûutr,
do Campo de Uba¡ana (1973) e, em rerra, do Campo de Mossoró (1979).
A partir de 1983, a pETROBRI,S vem efetuando um inrensivo
programa exploratório na seqtiência continental eocretácea da bacia, constitrdndose atualmente numa das prioridades da companhia.

A bacia, tanto na porção continental como subma¡ina foi, entre
1981 e 1987, abèrta para contratos exploratórios de risco e mini-risco, a companhias
nacionais e estrangeiras e contâ, até o momento, com mais de 3.500 poços
perfurados e dezenas de campos em produção (Fig. 2).

As sondagens petrollferas e levantamentos slsmicos efetuados

permitiram precisar as estruturas e as camadas nas porções mais profundas da
bacia. Em conseqüência foram alcançados os atuais conhecimentos expressos
nos ftens subseqüentes, deste capltulo.
O resultado deste esforço exploratório também está traduzido em
diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas dentro e fora
do pafs, além de vários trabalhos publicados no pals e no exterior, e de numerosos
relatórios internos da companhia (confidenciais ou não) a respeito da geologia

(tectônica e estrutural), paleontologia, geoqulmica e potenciâl petrolffero da
bacia. Entre os de cunho tectono-sedimenta¡, estratigráfico e geoqufmico,
destacam-se os realizados por Seunlro & Scse¡,r.m, (196g), Cvpn¡.lNo & Nr¡¡ss
(1968)' Mrun,r & B¡¡,sos.q, (1972), Mevnn (1974), Frsnen et alii (r97 5), Fr¡,r¡¡¡spn¡
¿¡
alii (1977), An¡ú¡o et alii (1978), Tnnx.r & TBnn¡. (l9gt), onn.r & saNros (19g2),
or.ro¡, (1982), Souze (1982), Roonrcues & Fnaxçor-r¡¡ (19g3), Mpr.r,o et alii (19g4),
Bpnrex¡ (1985' 1990), Lrr¡r Nero et alii (1986), Fnaxçor-u,r & Szew.qR¡ (19g7), e BSRTAror
& Cosr.r (1988).

Na tabela 1, é

apresentada a evolução dos conhecimentos
estratigráficos sobre a Bacia Potiguar desde sua descoberta. contudo, por se
mostr¿¡r mais aplicável, até o momento, será utilizada neste trabalho uma coluna
mais atualizada. Esta coluna, apresentada no ltem esuatigrafÌa, foi modificada
da de souz¡' (1982), pela comissão de Estrarigrafia da pETRoBR.Ás, responsável
pelas bacias Ceará e Potiguar.
Apesar das inúmeras investigações, relativamente poucas pesquisas
de cunho palinológico foram efetuadas na bacia e um número ainda mais rest¡ito
foi publicado até o momento, a saber:
Sn¡.ros & Uesucur (1967), em relatório interno, empreenderam o
primeiro estudo palinológico da Bacia potiguar, estudarido 4 poços e estabelecendo
3 zonas para o intervalo do Andar Alagoas ao coniaciano. Rpcerr et atii (1973)
elabora¡am uma divisão palinoestratigráfica com 7 zonas para o intervalo que
vai do Alagoas ao Mioceno rnferior, também em relatório interno da PETROBR Á,s;
estes dados foram posteriormente incorporados no trabalho de R.ecArI et alii
(1974e,, s), válido para toda a plataforma continental. Em 19g2, RsaArr
& GoNz.rc.l,,
através da análise de um grande número de poços das partes emersa e submersa
da bacia, aprimoraram o zoneamento palinológico da mesma, com a criação de
novas biozonas e o reconhecimento de novos palinomorfos nas biozonas préexistentes. o zoneamento então elaborado passou a conter 1o superzonas e 24
zonas, abrangendo idades do Rio da Serra ao Mioceno. Estes autores apreseDtå.ram

em 1985 uma atualização do mesmo trabalho. Mais recentemente,

pn qc.a.

&

Flrrsunroro (1991) realizaram estudos da seção não-ma¡inha da parte emersa da

bacia, com base em palinomorfos e ostracodes, elaborando uma divisão

bioesuatigráfica informal pa¡a a seção pré-Albiana. Neste trabalho foram definid"s

correlações entre as biozonas definidas por osracodes e palinomorfos, e
estabelecidos três horizontes informais para a Formação pendência. Dn¡o & Ln"l¡
(1991) apresentaram resultados palinológicos de camadas que abrangem
o topo
da Formação Açu e a base da Formação Jandafra, em terra, atribuindo idade
cenomaniana às mesmas. E finalmente Recau (1992) elaborou uma reavaliação da
palinoestratigrafia da bacia, apresentando uma nova tabela de distribuição, tendo
como modificação o reconhecimento, pela primeira vez, de todas as biozonas do
Andar Alagoas, definidas na Bacia de Sergipe-Alagoas.
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5) flrcabouço Estrutural
O panorama estrutural da Bacia Potiguar foi estabelecido durante
o Cretáceo Inferior. Resultou de uma intensa movimentação tectônica, reativando
sistemas de falhamentos antigos, formando grábens profundos e altos intemos,
cujas principais feições foram entalhadas sob regime de esforços dominantemente
extensionais e transtensionais. Tais tipos de estruturas, controladoras de parte
da sedimentação nas bacias interiores e costei¡as do Nordeste, foram condicionados
pela configuração estrutural do escudo Pré-Cambriano da Provlncia da Borborema
(Auvreo.l et alii, 1977).
Os elemenros estruturais da bacia (Fig. 3) estão representados por
umâ expressiva calha central alongada na direção SW-NE separando duas
plataformas de embasamento mais raso: uma situada a leste do gráben central,
denominada Alto de Touros, na parte submersa, e Plataforma Leste, em terra;
outra a oeste, denominada Plataforma de Baraúnas, em terra e Alto de CapongaA¡acati, no ma¡ (Benrar.n et alii, 1989). O rifte podguar, que se abre para norte e
mergulha em dheção ao mar, é constituído em terra, por quatro grábens assimétricos
denominados Apodi, Umbuzei¡o, Boa Vista e Guama¡é, separados respectivamente,
pelos altos estruturais de Quixaba, Serra do Carmo e Macau" Estes altos são
representados por colpos alongados do embasamento, limitados por falhas normais
e constituídos por blocos cle gnaisses, migmatitos ou xistos. O mais proeminente
é o Alto de Macau, situado na porção central da bacia, com área da ordem de
700 km2 e formato aproximadamente triangular. De acordo com Awns et alii
(1983), o Alto de Macau âruou como um resistaro aos esforços tectônicos, originando
a bifurcação do Gráben de Umbuzeiro e a formação do Gráben de Guamaré.
A calha central esrá lirnirada a SE por um sisrema de falhas normais,
denominado Carnaubais, ma¡cando a borda leste dos grábens de Guamaré e
Ijmbuzeiro. A NW, o rifte potiguar é delimitado pelo sistema de falhas de A¡eia
Branca, definindo a borda oeste dos grábens de Boa Vista e Apodi.
O limite sul é feito pela falha de Apodi, na direção NW-SE.

Os principais falhamentos são de direção sudoeste-nordeste na
parte tefiestre e noroes te-sudeste na á¡ea submersa. Os grábens da parte submersa
também são assimétricos e tem eixos paralelos à atual linha de costa, cujos
lirnites a sul são marcados por falhas Nw-sE e a leste e oeste pelos Altos de
Tou¡os e dè Forraleza (FnaNçor-u.r & Sz.qmanl, 1987). Exceção é o Gráben de
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Tou¡os, que a exemplo dos grábens da parte emersa apresenta uma calha alongada
na direção NE-SW.
As principais feições estruturais do segmento leste-oeste (marinho)
coincidem com a continuação do sistema de frafuras de Fernando de Noronha,
enquanto que o gráben orientado na direção noroeste está confinado entfe a
zota de Fratura de Romanche e o sistema de fraturas de Fernando de Noronha
(Benremef alii 1989).

4l Estratigrafia
os conhecimentos sobre a estratigrafia da Bacia potiguar, como

visto no histórico evolutivo dos conhecimentos da bacia, avançaram em ehpas
sucessivas, a partir das primeiras descrições do material aflorante. o volume de
dados estratigráficos acumulados permitiram a sorze (19g2) propor a mais completa
e atualizada colu'a estratigráfica da bacia, publicada até o momento.

No entânto, a ritoestratigrafia da Bacia potiguar sofre revisões
constantes' em função do esforço exploratório que acaûeta grande volume de
informações em tempo relativamente curto. Þesse modo, algumas seçöes da
bacia sofreram, e vêm sofrendo, moclificações liroestratigráficas que ainda não
estão formalizadas na literatura geológica brasileira. Entretanto, gozam de uso
corrente na PETRoBRÁS e mesmo fbra do âmbito da companhia, além de const¿uem
em diversos trabalhos publicados.

Devido a este informarismo nas modificações das unidades
litoes tratigráficas, subseqüentes ao trabalho de soun (19g2), e de inúmeras
publicações conrendo cletalhadas descrições de unidade por unidade

litoestratigráfrca da Bacia podguar, são descritas a seguir apenas as caracterlsticas
das unidades li toes tratigráficas consicleradas nesta tese.

a- Coluna Sedimentar
A coluna sedimenta¡ possui

espessu¡a máxima estimada em mais
de 6o00 metros. uma análise clos dados de poços e de seções sísmicas, pré-existentes
no arquivo geral da PETROBRÁS, revera que a mesma se espessa em direção ao

ma¡, onde provavelmente ulfapassa este valor. Mapas de contorno

es

trutu¡al do
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embasamento Pré-cambriano, conjugados ao de isópacas da seqüência
continental
(Nevrs, 1987), mostram em terra a ocorrência de três depocentros localizados
nos
grábens de Umbuzeiro, com 6000 m; Apodi, com 5O0O m; e âo
longo da porção
mediana entre os mesmos, com 5000 m de sedimentos.
,4' bacia é preenchida por depósitos que vão desde o Cretáceo

rnferior até o Recente, interrompidos por três discordâncias erosivas regionais
(Fig. a)- A maior parte destes sedimentos são de idade cretácea, sendo
o resraûre
terciá¡io. De modo análogo a ouúas bacias costeiras brasilei¡as, encontra-se

afetada pelo vulcanismo básico mesozóico e terciá¡io, aqui, principarmente,
sob
a forma de derrames.

As unidades estratigráficas da bacia estão dispostâs em quatro

grandes ciclos, de acordo com a evolução tectono-sedimentar
e conseqüentemente

estão associadas às megasseqüências deposicionais principais: continental,
transicional e marinha. o primeiro ciclo depositado sobre os terrenos précambrianos' do embasamento, corresponde às rochas sedimentares terrlgenas
da
fase rifte, de idade neocorniana (Rio da serra a Buracica). os sedimentos
são
tipicamente flúvio-lacustres, secunclados por depósitos flúvio-deltaicos, com
leques conglomeráticos de borda de falha associados, constituindo a Formação
Pendência. o segundo, separado do anterior por uma discordância erosiva
e
angular, compreende sedimentos de idade Alagoas (Aptiano), já na fase
transicional. compõe-se de depósitos deltaicos-lacustres do Membro upanema,
em parte ainda depositados sintectonicamente em sistema rifte; de depósitos
lacustres restritos, euxlnicos e ca¡bonáticos, das camadas ponta de Tuba¡ão
e

culmina com um leve evento transgressivo, propiciando a formação dos depósitos
de águas mais profundas do Membro Galinhos da Formação Alagamar.

Segue-se, no terceiro ciclo, a fase ma¡inha, de idade albiana a
eocampaniana, representada pelos sedimentos, predominantemente, fluviais
da
Formação Açu, interdigitados e/ou sobrepostos pelos depósitos carbonáticos
de
plataforma das formações uba¡ana e Jandaíra e seqüências tu¡bidíticas
de parte
do Membro Quebradas da Formação Ubarana.

Finalmente, o quarto ciclo, na seqüência ma¡inha regressiva, do
cretáceo superior ao Terciá¡io, engloba um sistema progradacional formado
por
a¡enitos de origem fluviar a ritorânea da Formação Tibau, folhelhos
ma¡inhos
fasos a profundos da Formação ubarana, com interdigitações e sobreposições
de
ca¡bonatos de plataforma rasa da Formação Guama¡é. Intercalados
nas formações
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desta seqüência ocorrem derrames de olivina-basaltos da Formação Macau. A
parte emersâ da bacia está atualmente recoberta pelos depósitos clásticos grosseiros
continentais da Formação Barreí¡as e sedimentos recentes de praias e aluviöes.

Este trabalho envorverá apenas a unidade eqüivalente ao ciclo
Transicional Evaporítico, não inreiramente desenvolvido na Bacia potiguar, que,
litoestratigrafrcarnente, corresponde à Formação Alagamar. Esta constitui-se nurna
seqtiência estratigráfica, de acordo com os conceiros da estratigrafia de ciclos

T-R @uscn & Ror¿¡.¡s,

b-

1984).

Lltoestrattgrafta
A coruna estratigráfica

(Fig.4) corresponde à úrtima
versão proposta pelos Grupos de Trabalho de Estratigrafia do Distrito de
apresentada

Exploração da Bacia potiguar (DEBAR) e do setor das Bacias ceará-potiguar do
Departamento de Exploração (DEpEVSEcEpo). Enrbora se encontre sob forma
preliminar, com denominações ainda informais, trata-se da coluna mais
atualizada
disponível.

Estabelecida por Souz¡ (1992), a Formação Alagamar foi
posteriormente, de modo informal, modificada por Anenree & Fowres (r9g5),
com
a inclusão do Membro Aracati na Formação Açu e não mais na Formação
Alagamar, e por Teneme (1990) com a criação da "seção pescada", também em
ca¡áter informal, não considerada no presente trabalho, pois a mesma ainda não

foi devidamente investigacla

na porção emersa da bacia.

Formação Alagamar

O termo Formação Alagamar foi emprestado da Ilha de Alagamar,
situada no litoral do Rio Grande do Norte, tendo como seção-tipo o intervalo
2115-2700 m do poço 3-uB-l-RNs, compreendendo em ordem ascendenre
os
Membros upanema, camadas ponta do Tubarão, Galinhos e Aracati (Fig.
5).
Neste trabalho, o Membro Aracati foi informalmente considerado como
fácies
distal da Formação Açu, tal como proposto por AnannE & Fo¡rres (r9g5)
e cosr.r
et alii (1987). vale salienta¡ que na prática, o termo A¡acati foi abandonado
e,
atualmente, o pacote rochoso eqüivalente faz pafie da base da Formação Açu.
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A

deposição dos sedimentos da Formação Alagamar iniciou_se
sobre uma superfície de discordância erosiva, ora sobre rochas fgneas e
metamórficas do embasamento Pré-cambriano, ora sobre rochas sedimenta¡es da
.

Formação Pendência.
Este contato, além de apresentar uma superflcie erosiva, constitui-se
numa discordância angular, já que as camadas da Formação pendência têm
mergulhos de direção S/sE e os da Formação Alagamar são subhorizontais. um
dos critérios na identificação desta discordância são as mudanças bruscas nas
respostas de algumas diagrafias (Rc, DT, Dipmeær). A Formação pendência, devido

à maior compactação dos seus folhelhos, apresenta valores mais baixos

de
resistividade e de tempo de trânsito. Também os registros de reflexão sfsmica

detectam esta discordância angular. As análises palinológicas têm na maioria
das vezes idcntificado esta superfície de modo indiscutlvel, mesmo nos casos
onde as semelhanças litológicas entre o Membro upanema da Formação Alagamar
e a Formação Pendência tomam difíceis essa identifìcação por critérios litológicos,
sísmicos ou grafoelétricos. contudo, este contato é por vezes de diflcil precisão,
mormente quando partes do Membro upanema encontram-se confinadas em
depressões topográficas, estruturalmente controladas.
Os estudos palinológicos têm demonsrrado que esta discordância
pós-rifte pode ter idades distintas em cada porção da bacia. Na parte submersa
pode ser considerada como de idade intra-Alagoas, pois observa-se sedimentos
em calhas estruturais contendo palinomorfos diagnósticos da biozona p-23o; já
na parte emersa é, na quase totalidade das vezes, pré-Alagoas.

Membro Upanema. Consiste predominantemente de arenitos, com
intercalações de folhelhos e delgados leitos de calcáreo, depositados em ambiente
fluvial na pa'ie inferior passanclo a deltaico-lacustre no topo. o termo provém
da vila de upanema, no litoral do Estado do Rio Grande do Norte. sua seção-tipo
é o intervalo de profundidades compreendido entre os 2496 m e 2ioo m do poço
3-UB-1-RNS. Estudos em diferentes áreas da bacia têm identifÏcado nesta seção

litofácies de "fan-delta", fluvial, canais distributá¡ios e planície deltaica, além
de mostrar, de um modo geral, uma progressiva diminuição no aporte de terrfgenos
(L¡va" 1987). Este fato é corroborado pela anárise dos perfis elétricos, que

permite reconhecer uma tendência de granodecrescência ascendente.
Camadas Ponta do Tubarão. (informalmente conhecidas como
calcilutito-marco ou calcáreo capeador). constituldo por calcilutitos com
ostracodes intercalados por folhelhos cinza-esverdeados, ricos em matéria
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orgânicâ' euxínicos, depositados em ambiente lacustre. Sua seção.tipo é o intervalo
de profundidades entre os 2465 rn e 2496 m do poço 3-UB-l-RNs. Estas
camadas
mostram uma notável definição nos perfìs elétricos (Fig. 5), além de representarem

excelente refletor sísmico, de fácil correlação por quase toda a bacia, com
restrições à região do Gráben de Apodi, onde cai sensivelmente sua definição.

Membro Galinhos. com seção-tipo no intervalo compreendido
entre os 2282 m e 2465 rn do poço 3-uB-l-RNs, consiste de folhelhos cinza-escuros

com delgadas intercalações de calcilutitos e arenitos. Representa um sistema
deltaico com fácies principalmente prodeltaicas; seu topo é discordante e marca
o final da deposição lacustre na bacia, pois os depósitos pós-discordância
Alagamar
já sofrem influência marinha na deposição. Nos perfis elétricos, noram-se
artos
valores de raios gama e tempo de trânsito. Aqui registra-se o márimo
de
transgressão de idade Alagoas, observando-se no mapa de coûtorno
estrutural da
Formação Alagamar (Fig. 6), que os Altos de Macau e
euixaba estão quase que
completamente cobertos.

os limites de cada subdivisão litoestratigráfica da Formação

Alagamar aqui explicitados foram decluzidos, a partir da análise do perfil composro
e do perfil de raios gama do poço 3-uB-l-RNS, pois os mesmos não foram
especificados por S otrz.l (1982), quando da sua definição.

o

contato superior com a Formação Açu é nitidamente erosivo na
parte emersa. Na parte submersa esse contato tanìbém é claramente
erosivo na
maior parte da bacia. contudo, ocorrem situaçöes onde esþ discordância
é de
difícil identificação, principarmente com a Formação ubarana (An.lnre, cov.
eess. ) .

Cosr¡ ¿¡

alii

(1997) constataram

em vá¡ios poços mudanças nas
direções da deposição entre os Membros Galinhos e Aracati, além de
ouuas
diferenças na sedimentação destes estratos, o que os levou a interpretarem
os
sedimentos do Membro A¡acad como pertencentes à seqüência deposicional

Açu.

A Formação Alagamar disrribui-se por toda a bacia, principalmente

na pa¡te submersa, onde atinge espessura máxima da ordem de g0o
metfos na
área de ubarana. conrudo, como pode-se observar no mapa de isópacas (Fig.
7),
ela no geral raramente atinge os 70o metros na p¿rrte submersa. Em terra,
sua
espessurâ chega a atingir os 500 metros, no Gráben de Boa vista,
fora dal chega
a se adelgaçar para valores de menos cle 30 metros.
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Através da anáIise do mapa de contorno estrutural (Fig. 6) observa-se
que a superflcie do topo do Andar Alagoas (topo da Formação Alagamar) está
estreitamente ligada ao arcabouço estrutural do embasamento, pois as maiores
espessuras ajustam-se como moldes às depressões estruturais, principalmente às
custas do Membro upanema. Portanto, sua deposição desenvolveu-se em dois
estágíos tectono-sedimentares distintos: a fase tardia do estágio rifte e o estágio
de golfo proto-oceânico. Este estilo estrutural, aliado à semelhança litológica,
por vezes confunde a interpretação sfsmica e grafoelétrica, Ievando os iûtérpretes
a incluir parte, ou mesmo todo o Membro upanema na Formação pendência.
Mapas em fase de elaboração pelos exploracionistas da PETROBRI,S
(Sede e Distrito Potiguar) mostr¿¡m que o arcabouço estrutural do fundo da bacia
apresenta um estilo tipicamente tafrogênico; e que o comportamento estrutu¡al
do topo da Formação Alagamar reflete, de maneira nm pouco atenuada, a estrutura
da discordância pré-Alagoas.
cosre ¿r arii (1987) constataram, através de mapa de isópacas do
.Membro Galinhos, que o mesmo possui distribuição maior que as camadas
Ponta do Tuba¡ão, fato observado também nos poços localizados na borda da
bacia (l-FSM-l-Rl'Ð, mostrando a deposição do Membro Galinhos sobre o
embasamento.
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5)
a-

Euolução Tectono-sedimentar

ConteHto Reglonal
A história da evolução tectono-sedimentar mesozóica do Nordeste

oriental inicia-se, como de resto em toda a plataforma brasileira, por movimentos
tectônicos ocorridos no Neojurássico/Eocretáceo, e culminou na formação
do
Atlântico sul e das bacias marginais e interiores. Esses movimentos formam
parte do conjunto dos esforços causadores da fragmentação do Gondwana, que
incluiu a sepa.râção das placas Sul-Americana e Africana.
Modelos de evolução tectônica têm sido apresentados até o momenro
por pesquisadores b¡asileiros para explicar a gênese dos nossos riäes
continentais.
O primeiro, proposro por povre et atii (1971, 197g), Esrner-r. t (1972), Asvus &
Ponro (1972), Asr"rus (1975) e povrp & Asvus (1976), admite a exisrência
de um
estágio de arqueamento com soerguimento crustal semelhante ao modelo de
DBwpv & Bno (1970), com cruração do Neopermiano ao Neojurássico.
Asvus (op.
cit ) e Asvus & Ponro (1980) advogam a presença de duas feições dômicas que se
evidenciaram no imenso geanticlinal então formado; uma situada na região
sudeste e outra na região nordeste. Estas á¡eas altas teriam sofrido contlnua
erosão du¡ante todo o Triássico e grande parte do Jurássico, destruindo
expressiva
porção dos depósitos paleozóicos, dos quais restam atualmente poucos
remanescentes- No final do Jurássico, na área interdômica ter-se-ia
formado,
com o avanço do processo de arqueamento e conseqüente ruptura e abatimento
da crosta, uma extensa <lepressão, a Depressão Afro-Brasilei ra de po*re
et alii
(1971), e Asvus & Ponro (op. clr.), que passou a acolher
os sedimentos erodidos
das regiões positivas próximas. constitui evicJência desta contribuição
a presença
de material retrabalhado da idade devoniana nos depósitos da fase pré-rifte
e
rifte, em várias bacias interiores e costeiras.
Propostas mais recentes atribuem o processo de rifteamento ao
esti¡amento litosférico. Estes estudos procuram quantificar o grau e a distribuição
do estiramento, baseando-se em moderos termo-mecânicos (cuaNc & Kowsv.lN¡r,
1984; Mrr.nNr, 1985; L.+Ne,, 1985; CH¡.¡.¡c & KowsMANN, 19g6; Uss¡wr
et alii, 19g6;
c¡srno, 1987; Melro, 1987; Mor'nrax et arii, 1990). De acordo com estes aurores,
seus estudos permitem separaf o comportamento e a subsidência
das bacias em
duas fases, uma associacla ao estiramento durante a fase rifte e outra
associada a
contração tér¡nica subseqüente.
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A diferença básica entre os modelos

apresentados é a de que o
primeiro admite uma fase de arqueamento anterior à implantação do sistema
de
riftes e o outro considera a ocorrência de um processo contínuo de estiramento.
Através do desenvolvimento destes moderos, Aswus & powre (1973)
e Povre & Asln:s (1978) postularam que a evolução geológica das bacias
mesozóicas
brasileiras ocorreu através de estágios sucessivos, por eles denominados de
Pré'Rifte, estágio precedente à ruptura cn¡star, Rifte, estágio de ruptura com
formação de grábens, Golfo proto oceânico, estágio de quiescência e Mar
Aberto. cn¡¡c e¡ alii (l9BB) dividiram a fase rifre em t,ês estágios distintos,
denorninando a fase pré-rifte (Andar Dom João) de po¡qre &, Aswus (op. cit.), de
fase sin-Rifte r e os termos da fase rifte por sin-Rifte Ir e ltr. A fase termal
foi
subdividida, segundo a classificação de powrB & Asvus (op. cit.), em transicional
ou golfo proto-oceânico e cle mar aberto ou drifte.
Estes estágios tectônicos são ca¡acterísticos do modelo geológico
da tectônica de pracas que explica a evolução das margens continentais do tipo
Atlântico, segundo os conceitos de Drcxwso¡¡ (l9za). Tais modelos conceituais,
apesar de formulados principalmente com base em dados oriundos das
bacias da
margem leste, são também aplicáveis às baciäs da margem equatoriaì.

Estudos de gênese e evolução tectônica, baseados nos moderos
supracitados, porém específicos para a Bacia potiguar, no contexto tectônico
regional, foram efetuados por BenraNr (19g5), szerv¿nr et atii (19g7) e Fonr¡s
(1986), investigando a bacia ccmo um todo; e Meros (19g7)
e N,fEu¡ (19g7),
analisando apenas o rifte.
Bnnr¡.¡¡t (op. cit.), aplicando o modelo de M¡,cr¡¡rzru (197g), postulou
uma evolução tectono-sedimentar do rifte podguar em três estágios: distensão
e
afinamento crustal, soerguimento e erosão e subsidência térmica, associando-os
à coluna sedimenta¡.
sznïur.cn¡ & Fn¡Nçor-¡.¡ (op. cit.), com base no modelo de R¡su.¡owrz
& L,unEcque (1979), advogam que o rifteamento da bacia ter-se-ia desenvolvido
pela rotação entre as placas sul-americana e africana. Tal rotação teria
causado
no Eocretáceo um esforço distensivo de direção N-s, formando os grábens
da
bacia por movimentos transtensionais dextrais ao longo de falhas reativadas
de
direção NE-SW.
Fonrns (op. cit.) propôs um modelo de teclas, definidas pela
anisotropia estruturar do embasamento, sob regime tectônico essencialmente
vertical.
Maros (op. cit.) admiriu a formação dos riftes da província
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Borborema de acordo com o modelo de MecrsNzrB (197g) e postulou que
a
evolução tectono-sedimentar da bacia ocorreu sob regime distensivo de
direção
.WlrIW
a partir dos andares Rio da Serra e A¡atu.
N/øt, (op. cir.) baseado nos modelos teóricos de extensão litosférica,

sugeriu uma evolução termo-mecânica para a bacia. Segundo o autor a formação
da porção emersa da bacia está vinculada ao modero de extensão não
uniforme,
enquanto que a porção referente à plataforma tem sua evolução melhor
explicada
através do modelo de extensão uniforme M¡craqz¡e, lg7g).

b- Rlfte Poüguar
os episódios tectono-evolutivos gravaram

caracterfsticas
particulares nos depósitos secrimentares das bacias marginais
brasileiras,
permidndo um fácil reconhecimento de cada estágio das mesmas.
Através des tas
constatações' Asvus & po¡¡rs (r9?3) e Asvus & ponro (19g0) postularam
três

mega-unidades estratigráficas, decorrentes da interação entre o regime
tectônico
e as fespostas sedimentares, def¡nindo-as em teûnos de seqüências
deposicionais.

Posteriormente, estas unidades estratigráficas foram erevadas à categoria
de
superseqüências (Por.rre, 1980) ou de megasseqüências (cuNc et alii,
rggg), e
denominadas da base para o topo de continental, ou do continente;
evaporítica
transicional, ou do golfo; e plataforma carbonática, ou do mar.
Na Bacia potiguar pode-se identificar parte destes estágios, bem
como as megasseqüências sedimentares correspondentes.
Não são conheciclos, aré o momento, depósitos da fase designada
de pré-rifte ou sin-rifre I, na bacia. sedimentos deste estágio, correspondentes
ao Andar Dom João, estão presentes apenas nas bacias nordestinas localizadas
ao sul do Lineamenro da paraíba (porvre er alii, 1990). o início da
sedimentação
na Bacia Potiguar ocorreu na fase rifte ou sin-rifte rr da megasseqüência
concinental, em ambientes fluvial-deltáico-lacustres, envolvendo deposição
sob
intensa atividade tectônica. Estes depósitos preencheram a quase
totalidade dos
grábens formados nas pofções emefsa e submersa da
bacia. São depósitos
cronocorrelatos aos da série Recôncavo e denominados de Formação pendência.
Nas bacias interiores depositavam-se os sedimentos dos gn¡pos
Rio do peixe e
rguatu, nas bacias homônimas, e os da Formação Abaiara do
Grupo vale do
cariri, na Bacia clo Araripe (por.rre & Aeer, 1990), todos eles de idade Rio
da
Serra a Aratu. No final desta fase, em função de um soerguimento generalizado,
ocorreu uma discordância regional de ca¡áter erosivo, reconhecida
em toda a
bacia. Uma provável reativação, após esta fase de peneplanização,
propiciou a
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deposição de parte do membro upanema da Formação Alagamar, principalmente
na parte submersa. Em terra sua presença foi detectada, de modo seguro, apenas
na região do Gráben de Boa vista (por.rre & Mer.o, l9g7). Nesta fase, de idade
Alagoas inferior, já se formava na costa leste o golfo proto-oceânico, com inlcio
da deposição de evaporitos.
Na Bacia Potiguar, o estágio do golfo proto-oceânico ou transicional,

da megasseqüência transicional evaporltica propriamente dita, iniciou seu
desenvolvimento no Andar Alagoas (Apciano), sob condições de progressiva
quiescência. ocorre uma expansão da bacia, com os depósitos da Formação
Alagamar exravasando os grábens e invadindo as plataformas rasas. Neste
estágio' é marcante a deposição clas camadas ponta do Tuba¡ão, que corresponderr¡
na margem equatorial, às camadas Trairi (ceará) e codó (parnalba), e na Bacia
do Araripe, à Formação Rio da Batateira. A simila¡idade e ocorrência em tal
extensão destes depósitos é notável, e pressupõe a subsistência de condições
climáticas e geológicas extremamente simila¡es, durante esta fase, controlando a
sedimentação em muitas das bacias sedimentares do nordeste.
Nas bacias da costa leste, as camadas cronocorrelatas são os

evaporitos dos membros Ibura (sergipe/Alagoas), Itaúnas (Espfrito santo) e
nlveis evaporíticos da Formação Lagoa Feia (Campos).
No finar desta fase, rem-se as primeiras evidências de ingressões
marinhas, nos depósitos da margem equatorial.
O estágio de mar aberto, ou drifte, da megasseqüência marinha
transgressiva, ocorre no Albiano e desenvolve-se até o início do campaniano.
Du¡ante este estágio, ocorreu urn provável soerguimento da atual porção emersa,

possivelmente devido a "reativação pós-aptiana" de sz¡,rruen¡ n eu (19g7),
evidenciada pela pouca representatividade dos depósitos das formações Açu,
Jandaíra, Ponra do Mel e Uba¡ana nesta porção da bacia.
Após esta transgressão, ainda no estágio drifte, iniciou_se no
Neocampaniano a deposição da megasseqüência marinha regressiva, que
corresponde ao entulhamento da bacia, encerrado no Mioceno. Neste estágio,
apesar do vulcanismo que originou a Formação Macau, a atividade tectônica foi

relativamente menor, quancto comparada com a da fase neocomiana, ocorrendo
basicamente uma subsidência generalizada, com algum basculamento da bacia
para N-NE. os sedimentos arribulclos ao final desse perlodo (Mioceno),
na atual
parte emersa, são constituídos por terrígenos continentais de origem fluvio-aluvial,
que constituem as formações Barreiras, Serra dos Martins, Macau e Mou¡a.
Na
parte submersa ocorreu a deposição contínua das formações Tibau,
Guamaré,
Ubarana e Macau-
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METOIIOIOGtR
Suporte Metodotóglco

A filosofia que envolve o presente trabalho caracteriza-se sobretudo
por unu¡ visão integrada dos vários cÍ¡mpos da esuatigrafia, nos quais se insere a
bioestratigrafra.

A metodologia desenvolvida baseou_se na concepção

de
interdependência destes c¿rmpos. Em conseqüência, vários deles, muito especlficos,
foram abordados de modo integrado, permitindo-nos tecer considerações no

campo da tectônica, litoestratigrafia, geoqulmica orgânica e análise de perfis
eléuicos.
Na medida do posslvel, procurou-se utiliza¡ esta visão também nas
interpretações, isto é, com ênfase nas correlações interdisciplinares, sempre
atentos às limitaçöes de cada um dos métodos. Entretanto, maior atenção é
concedida à ferramenta principal, que é a análise bioestratigráfTca através dos
estudos palinológicos.

A preocupação com esta abordagem integrada, é a de obter o

melhor conhecimento possfvel a respeito das caracterlsticas paleoambientais e
deposicionais que envolveram a sedimentação das camadas pertencentes ao Anda¡
Alagoas na Bacia Potiguar.
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2l

Etapas de Trabalho

o

desenvorvimento desta tese envolveu várias etapas interativas
entre si, nas quais foram utilizadas diferentes técnicas, que estllo apresentadas
resumidamente na figura 8.
Numa primeira fase, ora denominada de laboratório, procedeu_se à
escolha dos poços, à seleção das amostras de calha e de testemunhos, ao controle
da preparação das mesmas, à leitu¡a das lâminas no microscópio, com identificação
preliminar, e à seleção de perfis elétricos.

Numa fase posterior reconeu-se à utilização da microinformática
na realização de pesquisas bibliográficas e criação de arquivos através do uso de
microcomputadores. Nesta etåpa foram redigidos os textos, através do programa
woRD' realizadas buscas bibliográficas on line e arquivamento dos dados no
sistema BIOEST.
Finalmeûte, lançou-se mão da urilização do Main Frame IBM 3090.
Através dele, obteve-se acesso aos arquivos litológicos e de perfis elétricos de
todos os poços aqui utilizados. Foram confeccionados r¡rap¿¡s, seções geológicas

estratigráficas, diagramas de cerca, blocos-diagrama e ilustrações em geral,
aplicando os prograûÞs GEosEc e GEoMAp, da pETRoBR.Ás, na esråção gráfica
rBM 5060.

5) 0btenção dos Dados
a-

Seleção das Rmostras

Foram selecionados 18 poços, distribuldos por toda a bacia, nnto
em sua porção emersa, como na submersa. A escolha obedeceu à seguinte ordem
de prioridade: a) poços com maior representatividade em ter¡nos de espessura e
va¡iabilidade de fácies da Formação Alagamar; b) poços com testemunhos no
intervalo investigado e; c) poços em diferentes posições estruturais e geográficas
da bacia.

Foram utilizadas amostras tanto de calha como de testemunhos. os
testemunhos foram analisados primeiro em termos macroscópicos e os resultados
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usados na calibração das interpretações de perfis de raios gama e da análise da
matéria orgânica. Em seguida, foram coletadâs amostras em intervalos de um a
tres metros, excetuaJrdo-se os casos onde a litologia era extremamente imprópria
para a análise palinológica. um cuidado adicional foi o de amostrar cada membro
da Formação Alagamar, bem como a totalidade rl¡s fácies litológicas identifïcadas
nestà unidade litoestratigráfïca.

As figwas 9, lO, e 11., ilustram testemunhos representativos das
rochas de cada Membro da Formação Alagamar. são apresentadas para mostr¿¡r
os tipos de rocha utilizados no presente trabalho, das quais foram recuperadas
as associações palinológicas analisadas.
As amostras de calha foram coletadas em interyalos de 3O em 3O
metros, indistintamente. Ao todo foram estudadas 291 amostr¿¡s, sendo 105 de
testemunhos e 186 de calha. Deste total apenas |"|vo se revelaram estéreis.

Adicionalmente, foram incorporados ao estudo 25 poços, dos quais,
apesar de n¿io se ter efetuado um estudo palinológico detalhado como nos
anteriores, detinha-se um controle prévio da sua divisão palinoestratigráfica.
Estas informações contribufram para da¡ maior consistência aos estudos de
correlação através dos perfis elétricos.

b- Preparação das f,mostras
As amost¡as foram preparadas nos laboratórios da PETROBR.Á,S,
utilizando-se às técnicas padronizadas para processamento de amostras
palinológicas, segundo lJesucur (1979). Foram montadas lâminas a parrir dos
reslduos recuperados, encontrando-se, todas elas, no laminá¡io de poços do
Setor de Bioestratigrafia e Paleoecologia do cenrro de pesquisas da pETRoBRl,s.

c- Procedlmentos de Contagem
são muitos os fatores que afetam a abundância e mesmo a ocorrência
de palinomorfos numa dada amost¡a. Avalia-se que a compreerrsão do papel e da

extensão dos efeitos de cada um desses fatores estão, até

o presente,
insuficientemente entendidos, e que esta área da palinologia necessita de enormes
esforços de estudo. contudo é inegável que as análises quantitativas tem se
revelado extremamente rlteis, particularmente em estudos de correlação de detalhe,
quando se tem um bom controle da abundância relativa dos tipos polfnicos
presentes' como é o caso atual. Desse modo, cientes das restrições
desta
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FIG,9 - Testemunhos representativos dos sedimentos do Membro Upanema. Fácies de fan-deltas.
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FIG. 10 - l'estemunhos representativos das Camadas Ponta do Tubarão. Observar depdsitos carboníf icos
folhelhos lacustres.
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FIG. l1 - Testemunhos representativos do Membro Galinhos. Observar fácies prodeltaicas

e

frente dr¡ltaica distal.
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metodologia' optou-se por aplicar um tratamento estatlstico aos dados

palinológicos obtidos.
Nas contagens, as lâminas foram analisadas sob microscópio Zeiss
a 40ox para evitar superposição de campos. os dados pa¡a a contagem de
freqilência relativa foram baseados nos primeiros 2oo palinomorfos encontrados
na lâmina.
Esta decisão baseou-se na argumentação de ctnNc (1967), apresentada
resumidamente a seguir: l) o erro de uma porcentagem estimada é inversamente
proporcional à raiz quadrada do número de indivlduos da população estudada; 2)

o aparecimento de uma espécie e a variabilidade de sua porcentagem

são
dependentes do número de indivlduos da população; 3) a eficiência do estudo de
uma população é uma função do nrlmero de indivíduos da população; sua precisão
aumenta com o incremento assintótico do número de espécimes presentes.

De acordo com Cn¡¡¡c (op. cit.), a população ideal de contagem
seria 1000. Entretanto o mesmo autor demonstra que, ao contarmos apenas 200
espécimes, estaremos dentro de uma margem de erro ,Je aproximad amente 5vo da
população presenre (Fie. f2).

Outro parâmetro utilizaclo no controle da adequação quanto ao
número de espécimes contados, foi a elaboração de uma curva de saturação
(Rt¡t¡-, 1987), onde plota-se o nímero de palinomorfos contados no eixo x
contra

o número de novos taxa enco.'rrados no eixo y. seleciona-se uma amosûa corn
uma grande diversidade de tatca, como é usuar para tal propósito (s¡.a¡oo.
I-.Aaor-rnHu, coM. pEss., 1990). A curva "ideal" foi então construlda (Fig.
13)
através dos pontos obtidos. Esta curva geralmente apresenta um rápido crescimento

inicial até infletir num certo ponto, a parth do qual ela tende a se tornar
paralela ao eixo X. A somatória (valor no eixo x) correspondente ao ponto
de

inflexão da curva reprèsenta normalmente a totalidade dos taxa da amostra. Esta
técnica' proposta pela primeira vez por Wnsox (1959r), e posteriormente discutida
por Tsoruov (1969Ð, tem sido usada freqilentemente na literatura. os grupos
de
palinomorfos contados foram, angiospermas (monocolpados e tricolpados),
gimnospermas (monossacados, bissacados, rimulados, inaperturados, poriplicados

e monocolpados), e pteridófitas

(esporos triletes e monoletes), além dos
dinoflagelados, acritarcas e incertae s¿dds. Estes dados estão representados aqui
(cap. 3)' por gráfrcos de composição de freqüência relativa e uma interpretação
paleoambiental, a grosso modo, foi feita para cada poço.
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A

escala de abundância relativa adotada, reserva a classificação de
espécie abundante para aqueras com mais de 20 espécimes, o termo comr¡m

para a ocomência de lo a 20 espécimes; pouco de 5 a g; e raro de I a 4. A
diversidade foi avaliada registrando a presença de todas as espécies numa va¡redura
completa da.lâmina.
Espécies e gêneros dos palinomorfos identifrcados es&to ristados
no apêndice denominado fndice da Sistemática.

d-

Pallnofáctes
Em conrraste com as análises palinoestratigráficas,

baseadas

somente no conterido de palinomorfos da ¿rmostra, as análises de palinofácies
são feitas através da observação do resfduo orgânico total da amostra; tendo
sido empregado pela primeira vez por colæ.lz (1964). Estes estudos podem
ser

utilizados, na geoqufmica orgânica, objetivando determina¡ origem, dpo e
maturação, bem como aux iar na interpretação dos ambientes de deposição.
Alguns autores (e. g. B.^rreu, 1982r) têm utilizado não só as técnicas de luz

transmitida, nestes estudos, como também luz refletida e fluorescência. Neste
trabalho foi dado ênfase à c:¡racterização das palinofácies presentes, estimando
o percentual quantitativo de cada componente, e foram utilizadas como
ferramenta
de i¡¡terpretação paleoambiental, utilizando-se apenas do estudo à luz
transmitida.

A incu¡são no campo dos estudos de palinofácies aqui apresentada
segue os conceitos e descrições de FrsnBn (19g0), p¡nnv et alii (l9gl), wrfirAr@.

Bowrrn & Roorcx (1986). Realiza-se aqui, pera primeira vez, luna tentativa
de udlizar os conceitos de palinofácies na análise de sedimentos não-marinhos,
pois os exemplos disponlveis na literâtu¡a tratam de trabalhos em
depósitos de
(1984) e

ambientes mistos a marinhos.

'

os princlpios básicos que govern¿¡m o estudo das palinofácies,

preconizam que todo material orgânico de uma lâmina palinológica pode
ser
dividido em frações alóctones e autóctones (Fig. 1a). os elementos da fração

alóctone são ca¡acterizados de acordo com su.s capacidades inerentes de
fluuação
(Rrcnerør & SrnBBl, 1985). Nesta fração incluem-se os palinomorfos
terresues,
tais como os grãos de pólen (sacados ou não), de esporos, algas de água
doce e
esporos de fungo.
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A fração autóctone (ou semi-autóctone) já reflete mais a biota do
próprio sltio de deposição. Inclui os dinoflagelados, acrirarcas, algas marinhas,
testas quitinosas de microforaminlferos, além da matéria orgânica amorfa, ou
sapropelltica" a qual é massa orgânica resultante da ação das bactérias, e/ou de
um processo total de degradação bioqufmica Nesta fração foram inclufdos tanbém
os esporos das plantas hidrófîlas. Foram considerados como autóctones também
parte dos fragmentos quitinosos de carapaças de conchostráceos.

Foram caracterizadas, de acordo com a ûomenclatura definida por
'Wrnr¡¡q, (1984), quatro tipos de palinofácies,
descritas a seguir:
PALINOFÁ,CIES I - Caracterizada pelo baixo conterido orgânico.
Predo¡nina a matéria orgânica lenhosa, geralmente carbonizada. A matéria orgânica

amorfa está quâse que totalmente ausente. os palinomacerais são pequenos
(15-25pm)' geralmente opacos, pretos e sem esrruturas identifrcáveis. De modo
geral, é estéril em palinomorfos.
PALINOFÁ,CIES

II

- Ca¡acrerizada pela alta freqilência de fragmentos
lenhosos pequenos e eqüidimensionais, geralmente opacos, quase sempre sem

estruturas, de coloração preta ou quase pretå (palinomaceral 4 de wrrre¡<sR,
1984). Esporadicamente obserya-se fragmentos grandes (>45¡rm) de tecidos
vegetais. A matéria orgânica amorfa é encontrada em menor proporção, sendo
baixa a percentagem de palinomorfos (geralmente apenas esporos triletes).

III - Nesta palinofácies predominam os fragmenros
cuticulares com estrutura vislvel (matéria orgânica herbácea), médios (entre
PALINOF.{CIES

3o-45pm)' grandes e eqüidimensionais, de aparência densa (palinomaceral I de
Wnrmrcn, 1984), secundados por fragmentos de tecidos vegetais e por
palinomacerais pequenos e eqtiidimensionais. os palinomorfos são freqüentes,
inclusive os sacados, e a matéria orgânica amorfa presente chega a atingir
proporções eqi.livalentes às da matéria orgânica lenhosa. A coloração do resfduo
como um todo é mafron clara a alaranj ada.
PALINOF.{CIES IV - Caracrerizada pela abundância de matéria
orgânica amorfa, globosa ou não, às vezes ca¡bonizada. Não contém esEuturas
identificáveis, e ocorre em aglomerados amorfos. Ao microscópio, apresenta-se

com formas e texturas diversas, com contorno irregular, formando flocos ou
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grumos. sua coloração va¡ia do amarelo-claro ao marrom, em função do grau de
preservação e maturação. os palinomorfos, quando presentes, são raros e
geralmente pequenos (ao redor de 25-3opm), imersos nos grumos, Em algumas

amostfas foram encontrados fragmentos quitinosos

de carapaças

de

conchostráceos.

e- Perfls

Elétrlcos

A utilidade no emprego dos padrões de perfis elétricos ou diagrafias
na interpretação da litologia, das fácies sedimenta¡es e de ambientes deposicionais,
e mesmo na previsão da geoinetria de corpos clásticos tem sido demonstrada por
diversos autores, como Frs¡.rcn (1969), Fsnm & BnowN (1972), e Srrrpv(1972, 1976).
objetivando consubstancia¡ as correlações e interpretações ambientais nas seções
estudadas, foram efetuadas análises de perfis; notadamente os de raios gama.

A utilização dos perfis de raios gama foi função de sua maior
sensibilidade às mudanças litológicas do pacote rochoso estudado, apresentando
padrões de cr¡rvas caracterfsticas ante cada litofácies atravessada.
os raios gama mens'râm essencialmente a radioatividade natural
dos sedimentos, a exemplo de um cintilômetro. Assim são detectados os isótopos
radioativos contidos nas rochas, geralrnente Th, u e K, sendo o mais comum
destes isótopos o potássio-4O. Desse modo, os folhelhos, que são compostos de
argilo-minerais, mostram-se geralmente muito mais radioativos que os arenitos,
e conseqüentemente apresentam altos valores na curva de raios gama. como os
teores de argila decrescem de um modo geral com o aumento da granulometria,
os raios garna também são úteis na inferência da granulometria quando t¡abalhamos
com seqüências clásticas.
Estudou-se a seção correspondente à Formação Alagamar dos 43
poços selecionados, permitindo a confecção de seções ..cortando" a bacia nas
direções transversais e longitudinais (Fig. l5). Desse modo, obteve-se 5 intervalos
por correlação das curvas de raios gama, resistividade e tempo de penetração
(sonico).

4l

Ut¡t¡zação do Microcomputador pC-ilT

Grande parte das informações obtidas na fase de aquisição de
dados foram arquivadas e processadas através de programas de microcomputadores
da linha Pc-xr. os dados aqui interpretados referentes aos poços estudados, tais
como, as divisões lito- e bioestratigráficas, ¡narcos litológicos e elétricos, e as
espessuras de cada unidade, foram agrupados por poço e fazem parte de um

arquivo especffico (ARQUrvo DE DADos cEoLóclcos), utilizado na confecção
das seçöes, malhas erc..
(ARQUTVO

Os dados e interpretações palinológicas foram arquivadas
BIOEST) através dos programas BroEsr. o sistema BTOEST constin¡i-se

num conjunto de programas de arquivamento e manuseio de dados paleontológicos,

desenvolvido no Setor de Bioestratigrafia e paleoecologia da Divisão de
Exploração do CENPES (Aæveoo et alii, l99l). Entre os programas disponlveis
encontram-se o YBIoEST, dirigido ao arquivamento dos taxa identificados em
cada amostra; o YBIOTAB, com capacidade de arquivar informações sobre biozonas,

idade e paleoambiente de cada poço; e o INBIo, programa que organiza os
arquivos de safda do BIoEST, possibilitando o emprego de programas aplicativos
à bioestratigrafia quantitativa.

a- Rrquluo Btbilográflco
O arquivo bibliográfìco foi construfdo através do programa

MIcRoIsIs. Na formação deste arquivo, conto'-se com os serviços do setor de
Informação Técnica da pETROBRÁ,S (CENPES/SINTEp), que está ligado on line,
via satélite, às principais bases de dados bibliográficos internacionais,
notadamente os da Tulsa University (ligado ao banco ORBIT), o Georef,
Geoarchive, Geobase e o Dissertation Abstracts online, ligados ao banco
DrALoG. Estas bases de dados são atualizados mensal e até mesmo semanalmente;
algumas, como é o caso da Georef possuem dados desde 1795. Desse modo, pela
solicitação de busca nestas bases de dados, por meio de palavras chave (foram

utilizadas principalmente: pollen, spores, Neocomian, Lower cretaceous,
Cenomaniarq Albian, Aptian, Barremian, palynologr, palynofacies,
biostratigraphy), foram recebidas as referências bibliográfrcas com os respectivos
resumos- Daquelas de maior interesse foram imediat¿¡mente solicitadas cópias,
também por intermédio do mesmo srNTEp. Desta maneira foi obtida a grande

maioria da bibliografra aqui citada.
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b-

Fotomlcrograflas
Foram tiradas aproximadamente 10OO fotos de palinomorfos

previamente selecionados e devidamente localizados com a utilização de lâminas
de coordenadas @ngland Finder), ao microscópio óptico comum da Zeiss. Para
tal propósito utilizou-se um fotomicroscópio (Axiophot) da Zeiss, munido do
sistema de contraste interferencial diferencial (Nomarski Interference Contrast),
e filmes Kodacolor-Gold 100 de 35 mm da Kodâk, de lOO asa. As fotomicrografias
da maioria dos palinomorfos foram tiradas com a objetiva de imersão de tOOx.
Formas muito grandes, tais como, parte dos esporos de pteridófitas e alguns
palinomorfos não identifrcados, foram fotografados com a objetiva de 40x, e as
palinofácies com a de 25x. A partir desta coleção preliminar de fotos, foram
selecionadas as mais representativas para compor as estampas. Estas mostram
figuras dos palinomorfos aumentadas de 5OOx-lOOOx, dispost"s de modo a ilustrar
as diferenças relativas de tamanho.

5) Processamento de 0ados no Computador
IBM-5090
A utilização do computador

MAINFRAMEIBM.3O90VF, do
Departamento de Exploração da PETROBR ÁS, no processamento de dados
geológicos foi de vital importância na manipulação dos dados apresentados.
Esse main frame atende ao processamento cientffico da PETROBR.Á,S na área
Ð(PROPER @xploração, Produção e Perfuração) e nele estão contidos os arquivos

gerais de poços, de dados litológicos, de perfis e de pontos de tiro (slsmica),
além de arquivos gráficos, com dados da linha de costa brasileira, mapas ao
milionésimo do I.B.G.E. etc..
Através da manipulação de arquivos, obteve-se acesso aos dados
do main frame, e passou-se a operar com arquivos préviamente preparados
neste sistema. O mesmo dispõe de terminais de vfdeo locais e remotos, terminais,
estaçöes, impressoras gráficas e plotters. Através do sistema gráfico disponlvel
foi posslvel confecciona¡ mapas estratigráficos, mapas de contorno estrutural e
de isópacas, seções estratigráficas e estruturais, e figuras em geral.
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a-

Edlção ceomap
O sistema Geomap, idealizado e desenvolvido pelo Setor de

Programação e Análise do Departamento de Exploração da pETRoBR.Ás, pela
facilidade que proporciona ao geólogo o¿ 6enipulaÇão de um grande volume de
dados e va¡iáveis, tornou-se uma das mais potentes ferramentas de Exploração
na PETROBR.Ás. É através do Geomap que são gerados, editados, copiados,
visualizados e plotados os desenhos, resulrântes das interpretações geológicas à
luz de diferentes hipóteses de trabatho, em completa interação com o pesquisador
e nruna linguagem extremamente acessível.

As ilustrações aqui

apresentadas foram confeccionadas neste
sistema. utilizando fundamentalmente os arquivos das bases de dados gráficos,
os quais estão ligados às safdas de processamento e plotagem de mapas, seções,
frguras, etc..

A

seqüência de edição está imprantada de forma a oferecer um
elenco de alternativas destinadas à alteração e/ou criação de desenhos na estação
gráfïca rBM 5080. Esta estação está ligada também a uma mesa digitalizadora
digigraf' a qual permite a digitalização de mapas ou quaisquer ilusrrações
criadas pelo usuário. Após a edição final da frgura, a estação permite, através da
própria tela, que a mesma seja fotografada para a confecção de diapositivos.
conectado a todo o sisrema temos um plotter vERsATEc cE 3236, de impressão
eletrostática com sistema de representação matricial/raster, colorido, no qual os
desenhos e figuras são reproduzidos. Tem-se ainda a opção de saída numa
copiadora hard-copy, em papel opaco ou transparências coloridas.
Pa¡te das frguras foram elaboradas no microcomputador Macintosh
(Quadra 900), através do programa photoshop. Þesenhos ou fotografias
foram
digitalizados, (scanning) no digirarizador de imagens scanner La cie silverscaner
(Apple)' com capacidade máxima de l.2oo dpi e 16 milhões de cores. Após
o
pfocessamento das imagens tem-se como opções de salda a copiad,ota
l^aser
Writer 2N1 (Apple), colorida, com 6OO dpi de capacidade; e a gravadora de
slides coloridos QCR-Z (Agfa), com 4.000 rinhas de capacidade máxima.
Todos estes recursos foram muito úteis na confecção das ilustrações
desta tese.

IU- RESUTTRDOS OBTIDOS
ll

Características Lltoestratigráflcas

A

observação macroscópica das rochas da fase trânsicional dâ
Bacia Potiguar (Formação Alagamar) mostra nma seqüência sedimenta¡ constitufda
de uma série de corpos conglomeráticos, arenosos grosseiros a finos (flúviodeltaicos), intercalados com intervalos sflticos e argilosos (lacustres), bem como
depósitos, com episódica exposição subaérea, de ca¡bonatos lacustres. A grosso
modo, podemos interpretar estas associações litológicas como resultantes de
alternâncias cfclicas de alta e baixa energias, com forte influência de flutuações
do nlvel de base (C.csrno et alii, 1981r, r; Csrno et alii,lgg1-; Cosr¡, ¿r atii, l9g7).

A análise estratigráfica da Formação Alagamar, que constitui uma
seqilência deposicional no sentido de que é limitada por discordâncias ou suas
concordâncias correlativas (ve,rl er alii, 197'7; v.qN w¡coNER et alii, lggg; Der-r-q
Flven',t, 1990), foi efetuada em teûnos da Estratigrafia de ciclos TransgressivosRegressivos (Ciclos T-R), @uscu & Ror:,n rs, 1984; C¡srno, l9g9).

a- Fatlamento Grafoelétrlco da Formação

ßlagamar

Com base nos conceitos supracitados e modelos da Estratigrafia de
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ciclos e de seqüências, observa-se que a Formação Alagamar se comporta como

uma seqüência deposicional, limitada por superfícies erosivas e/ou parcialmente
por concordâncias relativas, e composta por estratos depositados em sucessões
cfclicas. vale ressaltar que Gavra Jn. (19g5), aplicando estes mesmos conceitos
subdividiu toda a Bacia potiguar, em quatro seqüências. o pacote ora estudado
corresponde à seqüência IrI e parte da subseqüência IV-A desse autor. o limite
inferior desta seqüência é, a discordância angular entre os depósitos aluviaislacustres da Formação pendência e os sedimentos flúvio-cleltaicos do Membro
upanema da Formação Alagamar. o limite superior é a superffcie erosiva pósAlagoas, entre os depósitos fluvio-lacustres do Membro Galinhos e os sedimentos
fluviais e marinhos de plataforma das formações Açu e ubarana. salienta-se que
nem sempre estas superfícies são de fácil caracterízaçã,o por toda a bacia,
principalmente utilizando-se o critério da Estratigrafia de seqüênciâs, que
implica
em erosão subaérea; contudo, possuem uma excelente expressão lateral.
Desse modo, dividiu-se tentativamenre os depósitos da Formação
Alagamar em 5 sucessões clcricas, limitadas por eventos transgressivos. Estas
sucessöes resultaram da análise faciológica vertical e da correlação em
detalhe
das "quebras" características dos perfis erétricos dos poços (notadamente as
diagrafias de raios gama). Eras supostamente representam agradações fluviais
e

progradaçöes deltaico-lacustres seguidas de depósitos retrogradantes
e
transgressivos, e cuja repetição cíclica possui conotação cronoestratigráfica.
Eventos de máxima inunclação estão representados por forherhos relativamente
mais radioativos e carbonatos.

Para fins de correlação foram consideradas como rimites das
sucessões os "picos" de folhelhos radioativos. Foram construldas seções
estratigráficas, no intuito de subdividir o intervalo estudado, identificar
as
sucessões cíclicas da sedimentação através da análise sequencial, e correlacionar
estratigraficamente os poços, para posterior amarração com as biozonas
e
palinofácies. o resurtado deste estudo é retratado nas seções A-A',
B-B', c-c',
D-D', E-E'e F-F' (Figs. I6-2t).
As sucessões tr:ansgressivas podem ser detectadas nos perfis
radiativos (RG) quando estes mostram uma curva assimétrica, cujo padrão
é
caracterizado por L¡m contato basal brusco, topo gradacional ou não, e tendência
à uma diminuição granulométrica em direção ao topo (feição de',sino normal',).
As sucessões progracrantes ou regressivas são observadas pelo contato basal

gradacional, aumenro cra razão a¡enito-folhelho para cima, e topo
abrupto (feição
de "sino invertido"), ret-retinclo aumento na granulometria em direção
ao topo.
os intervalos texruralmente mais homogêneos mosûam contatos bruscos, tanto
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no topo quanto na base, e tipitìcam principalmente depósitos de canais fluviais
(forma de "caixa").
Numa visualização global de toda a deposição AlagaÍr¿tr, no sentido
vertical, verifica-se que ocorre inicialmente uma grande sucessão transgressiva,
mostrando a grosso modo diminuição da granulometria em direção ao topo. Esta
sucessão corresponde, litoestratigraficamente, ao Membro Upanema e às Camadas
Ponta do Tubarão. Segue-se uma grande sucessão regressiva, caracterizada por
um aumento geral da granulometria em direção ao topo, correspondendo aos
depósitos das Camadas Ponta do Tubarão e ao Membro Galinhos. A
distribuição dos intervalos cíclicos é progressivamente ampliada no sentido da
base para o topo, expandindo, cada vez mais a bacia. Esta confîguração caracteriza
urnonlap progressivo às margens da bacia (Figs. 18, 19 e 2l).

Desta maneira, foram identificados regionalmente os eventos
transgressivos que permitiram fatiar, cronoestratigraficamente, a Formação
Alagamar em intervalos deposicionais contemporâneos, denominados da base
para o topo de intervalo I a intervalo 5.
Por excederem o escopo do trabalho, não foram confeccionados
mapas de isópacas e de fácies (razã.o areia/folhelho, isólitas de areia etc.) para
estes intervalos.

Com base na análise das seçÕes estratigráficas e nos intervalcls
criados, fazem-se as seguintes consideraçÕes, cle ordem estratigráfico-ambiental:
(a) a parte inf-erior da Formação Alagamar ainda apresenta
caraterísticas deposicionais compartimentadas, típicas da fase rifte, o que
impossibilitou sua subdivisão estratigráfica através do rastreamento dos eventos
transgressivos. Geralmente são depósitos conglomeráticos a areno-argilosos,
fluviais a deltaicos. Correspondem em parte à biozona A e aos sedimentos
denominados de "Seção Pescada" de Terxcute (1990), e representam a porção
inferior do Membro Upanema. Em terra, foram identifïcados somente no Gráben
de Boa vista, poço NMR-I, seção A-A' (Figs. 16 e 19). Na plataforma, são
observáveis, em ocorrências restritas, nas áreas dos poços CES-7 e RNS 84, seção
F-F' (Fig. 2L).É possível que, à época inicial da sedimentação Alagamar, ainda
ocorressem falhamentos ativos controlando estes depósitos, pois estes são restritos
apenas a grábens da fase anterior.
(b) Os intervalos I e 2 são os intervalos mais basais que já podem
ser rastreados. De natureza agradante-progradante, geralmente representam o
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ittício da deposição Alagamar no continente, onde são muito menos restritos que
o pacote anterior. Trata-se de arenitos e folhelhos fluviais a deltaicos das
porções média e superior do Membro Upanema.
(c) Os intervalos sobrepostos indicam uma expansão da á¡ea de
sedimentação da bacia, alcançando o embasamento, nas porções marginais (Figs.
18' 19 e 21), provavelmente graças a uma subsidência lenta, gradual e conttrua.
No intervalo 3 se observa a deposição de calcilutitos, calcarenitos e folhelhos
euxfnicos das Camadas Ponta do Tubarão, com ampliação da bacia e evidências
de deposição lacustre rasa a subáerea (trata-se do paradoxo estratigráfico de
DEIIA FevERA 1990). No intervalo 4, imediatamente acima, ta¡nbém se faz presente
uma associação litológica argilo-carbonática, transgressiva, melhor visualizada
na área entre os altos de Macau e Serra do Carmo (seção B_B', Fig. 17), já
identificada anteriormente por MonErn.l (1987). O intervalo 5 evidencia um pacote
dominantemente arenoso, cleltaico-regressivo, na maior parte das seções. Estes

intervalos (4 e 5), correspondem aos sedimentos do Membro Galinhos. De
acordo com Ln¿¡ (1987) a porção mais superior do Membro Galinhos, em alguns
poços, apresenta caracterlsticas sedimentológicas transicionais.
(d) Em termos espaciais, inferem-se condições relativamente mais
"proximais" em certas á¡eas da bacia, oncle predominam conglomerados e arenitos
fluviais, com raras intercalaçõcs " transgressivas " de folhelhos lacustres. Tais
áreas são evidentes na porção oeste da bacia (poços RAp-3e TM-S, seções A-A' e
B-B' no Gráben de Apodi). Já outras áreas apresentam-se com caracterfsticas
mais "distais", indicadas nas seções pelo <lomlnio de folhelhos e carbonatos,
atestando condições deposicionais lacustres mais permanentes. Estas áreas são
mais evidentes na região dos poços Es-l, ET-75, MA-7 e pop-I, seções c-c' e
D-D' (áreas a norre, Gráben de Guamaré, e leste da bacia, Alto de Macau).

b-

Dtstrtbutção
O mapa de isópacas da Formação Alagamar (Fig. Z) mostra uma

distribuição bastante uniforme, com padrão geométrico tabular, onde se ressartam
os depocenûos principais. Vale salienta¡ que algumas fontes secundárias poderiam
ter sido os próp'ios alros inte'nos da bacia e suas plataformas adjacentes.
Através do mapa de conrorno estrutural do ropo da Formação Alagamar (Fig. 6)
e da seção estratigráficâ B-B' (Fig. 1z), poclemos observar que a sedimentação
Alagamar ocorreu em toda a calha central da área emersa da bacia, iniciando-se
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nos resqulcios dos grábens formados pelo rifteamento do cretáceo rnferior
(Formação Pendência). com a exp¿rnsão da bacia, alcançou também
os artos
estrutufais e extravasou um pouco além da calha central, atingindo praticamente
toda a plataforma continental. Encontra-se ausente apenas nas plataformas
rasas,
em terra (plataformas de Aracati e de Touros), e em áreas t :uncadas
erosionalmente
por canions, ûo mar (canions de uba¡ana e pescada). o espessamento
da unidade
decorre do maior volume de sed.imentos do Membro upanema (até
320m no
Gráben de Boa vista, no poço NMR-1). os depocentros principais encontram-se
a norte' no Gráben de Boa Vista (em terra) e nas áreas de
ubarana e pescada, na
plataforma. Em terra, o depocentro da calha do Gráben de Guama¡é
þmbém é
expressivo. observa-se que as maiores espess'ras, de modo geral, amoldam-se
às depressões estruturais (grábens). A Formação Aragamar adelgaça-se
e
desaparece sobre os altos internos e as plataformas. Nos altos internos
do
gráben central a Formação Alagamar mostra espessura reduzida,
em geral advinda
da ausência de sua porção basal, já que esta é restrita aos baixos herdados
da
discordância pós-neocomiana.

55

2l

Características Eerais da fissociação
P

alin ológ ic a

A Formação Alagamar contém uma rica e diversifìcada microflora,
tendo sido identificadas 228 espécies em 18 poços exploratórios.

As amostras analisadas neste estudo possuem

associações
palinológicas essencialmente não-ma¡inhas, confonne evidenciado pela ausência
de formas do rnicroplâncton marinho e pela abundância em grãos de pólen e de
esporos, carapaças de conchostráceos e resíduo orgânico de origem continental.
Apenas acima da discordância regional, portanto em depósitos basais das formações
Açu./Ubarana, é que se constata a presença de dinoflagelados e microforaminfferos

quitinosos, associados aos grãos de pólen e esporos. Ademais são observadas
evidências sedimentológicas de pequenas transgressões ou flutuações da lâmina
d'água, aci¡¡a desta superfície discordante (Lru,,r, 198?).
A evolução dos processos geológicos é refletida em mudanças na
abundância relativa nos grupos de palinomorfos. A figura 22 mostra a distribuição
dos principais gn¡pos palinológicos em cada poço. Constata-se a existência de
nlveis estéreis, intercalados a outros extremamente diversificados. Na sua grande
maioria, estas mudanças refletem a energia de sedimentação, pois geralmente as
litologias mais grosseiras são menos fossilíferas. Já os argilitos, folhelhos e
siltitos são bastante férteis. A exemplo das litologias mais grosseiras, não foram
recuperados muitos palinomorfos em ca¡bonatos. Estâs diferenças quantitativas
são diretamente correlacionáveis com as variações das palinofácies.
As variações estatísticas verticais das abundâncias relativas dos
grupos esporo-polínicos individualizados apresentam-se menos intensas do que
o esperado, talvez, em função do curto espaço de tempo geológico envolvido.
Entretanto, mesmo num exame sumá¡io da distribuição dos diferentes gn¡pos
analisados (Fig.22) podem-se ressalta¡ os seguintes resultados:

- Triletes lisos - O grupo dos esporos triletes lisos ocorre em todo o pacote
analisado, apesar cle estar ausente em alguns níveis. Contudo,
constitui-se num gfl.¡po de pouca expressão percentual, em geral
nunca excedendo os 57o, salvo à profundidade de 1852m do poço
BP-1, onde atinge os 107o, obviamente representando uma anomalia
de ca¡acterísticas locais. Foram identificados 6 gêneros e 8 espécies
deste grupo, que é representado por Cyathidites e Dehoidospora,
seus gêneros mais comuns;
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- Triletes ornamentados - Este grupo está bem representado por 28 gêneros e
55 espécies, ocorrendo ao longo de toda a seção. Apesar disso,
distribui-se um tanto irregularmente, com valores percentuais
oscilando de 5 a 3OVo. Destacam-se os gêneros Cicatricosisporites
e Appendicisporite s, bastante freqüentes;

- Triletes perisporados - Grupo representado por 2 gêneros e 3 espécies, ocorrente
também em toda a coluna analisada. Merece menção o genero
Crybelosporites, com 3 espécies, sendo a mais comlun C. pannuceus.
Apresenta distribuição bastante irregular e pouco expressiva em
termos percentuais (entre O e 57o);

- Monoletes - Grupo expressivo, em termos qualitativos, porém de ocorrência
apenas ocasional. Está representado por 6 gêneros e 6 espécies, os
quais quantitativamente não ultrapassam os 37o;

- Sacados - Grupo representado por

5

generos

e 15 espécies. Em

termos

quantitativos não ultrapassam lOVo da associação. Os monossacados
dist¡ibuem-se regularmente por toda a coluna, sendo Callialasporites
o gênero mais representativo do grupo. Quanto aos bissacados, sua
distribuição é bastante irregular, com níveis esporádicos na parte
inferior da seção e leve aumento percentual no topo: destaca-se o
gênero V itre isp orit e s;

- fnaperturados - Grupo representado por 7 gêneros e 17 espécies, com presença

regular em toda a coluna. Sua distribuição quantitativa

é

significativa, sendo o grupo melhor representado após os rimulados.
Apresentam valores percentuais da ordem dos 3O a 4OVo, apesar de

leves f-lutuações. Ressaltam-se os gêneros Sergipea

e

Inaperturopollenites, com 4 espécies cada;

- Rimulados - Grupo dominante quantitâtivamente, com percentuais da ordem
dos 507o. Contudo, âpresentam baixa diversidade, sendo
representados por âpenas 2 gêneros e 4 espécies;

- Poliplicados - Este grupo está muito bem representado, com 7 gêneros e 31
espécies presentes em toda a seção, apesar de mais diversificados
na parte superior. Apresenta percentuaid va¡iando irregularmente
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en*e 5-25Vo, com valofes médios ao redor dos 20vo. outro fato
observável é seu comportamento alternante em relação aos
Classopollis, pois a cada pico de abundância apresenfado por
um

geralmente corresponde, tro mesmo nfvel, uma escassez
relativa do
outro. Este comportamento é interpretado por diversos autores
como conseqtiência de uma competição entre as plantas produtoras
destes grãos pelo mesmo habitat;

- Monocolpados - Grupo representado em toda a seção por g gênero
s e 26
espécies. Seu gênero mais representativo é cycadopites.
Seus valores
percentuais raramente atingem os lOVo;

- Trlcolpados - Representado por Z gêneros e lg espécies,
este grupo é
inexpressivo na base da seção. Encontra_se melhor representado
tanto em termos de percentuais quanto de diversidade na porção
mais superior da coluna, onde chega a atingir os l|Vo (¿.g. poço

sc-l);

- Porados - Grupo representado apenas pero gênero Exesipoüenites,
com
espécies, de distribuição irregular e pouco expressiva;

3

- Microplâncton - Grupo representado apen¿¡s na parte
mais superior das seções,
em estratos basais da Formaçfio Uba¡ana (apenas 3 poços
no mar).
Chega a atingir valores máximos de 2OVo (e. g. poço RNS_21).

os poços RAp-3, FsM-r e FC-2, por apresentâ¡em pouc¿rs
¿¡mos*as
com significado estatfstico, não foram inclufdos na figura
22. os resultados
estatfsticos obtidos revelam pequena variação, que no
entanto é plenamente
aceitável em teûnos de valores quantitativos relativos.
Eres demonsram que a
associação esporo-polínica da Formação Alagamar
é bastante homogênea e simila¡,
em teûnos de composição e abundância rerativa, às
associações documentadas
por Lnra (1978e) para a Formação Santana
da Bacia do Araripe, e à denominada
flora de Afropotlis (Rrc.ru, 19g9a), da margem equatorial
brasileira.
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3) Palinofácies
Os procedimentos de documentação e registro de dados em estudos
de palinofácies va¡iam bastante de autor para autor e de acordo com o objetivo

do trabalho. Aliás, o próprio uso dos rermos nalinofácies e pgl¡nolsaçefgl, ou
(palinomacerais) no estudo do reslduo orgânico total gerou controvérsias durante
o Vtr IPC, 1988, em Brisbane, Austrália, sem se chegar a um consenso.
No tocante a quantificação dos palinomacerais, também não existe
consenso. Alguns autores (e. g. wnrrexen, 1984; e Gonr¡r & srppFeN, lggl) preferem
trabalhar com valores percentuais, enquanto que outros (e. g. B arrrr.l, l9g2.l, s; e
Berrmr & Lrsren, 1988), como é o caso aqui adotado, têm utilizado parâmetros de
abundâncias relativas, através de avaliações visuais. De acordo com B.rrrs.r
(cov. erss. 1992), as bases conceituais para a seleção dos palinomacerais ainda
não são consensuais e dependem da razâo do estudo e da preferência pessoal do
autor.

A palinofácies

representa uma interpretação geológica do material
orgânico sedimentar flMnrrexm, 1984). Seu estudo está ern geral intimamente
ligado às interpretações sedimentológicas, e reflete os ambientes e o clima à
época de deposição @a.rrw & MacLevNeN, 1984; Barrex, 1975; Berrel¡ et alii,
1984; BerrBN & LrV/er.rnEr.r, 1987).

Sedimentos depositados em ambientes de alta energia (e.g. barras
arenosas, fácies proximais de fandeltas, etc.), tendo sido depletados da maioria
dos seus constituintes orgânicos originais, preservam apenas baixos teores de
material orgânico. Depósitos de áreas distais em relação às fontes de palinofácies,
geralmente áreas subaquosas profundas ou protegidas, de baixa energia, são
ricos em material orgânico.
Num sisrema fluvio-deltaico-lacustre, apesar da complexidade dos
subambientes envolvidos, é possível iclentificar e correlacionar as palinofácies
com as condições de acumulação. Sucessões flúvio-deltaicas de alta energia
possuem menores quantidades de matéria orgânica, em contraste com depósitos
lamosos e argilosos de canais abandonados ou lacustres. Estas observações,
constatadas de modo geral no presente estudo, poclem ser visualizadas na fìgura
23, que sintetiza o estudo integrâdo de palinofácies.
Verificou-se no presente estudo que, a grosso modo, a abundância
relativa dos palinomorfos clecresce com o âumento da matéria orgânica amorfa,
quando esta se apresenta bem preservada.
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Para avaliar ambientes de deposição dos diferentes tipos de
palinofácies foi elaborada uma calibração entre as litofácies, as palinofácies e o
ambiente deposicional integrado, para cada um dos poços analisados. Na figura
22 está. representada, além dos valores percentuais dos grupos de palinomorfos,
a divisão das palinofácies identificadas para cada poço.

As palinofácies

I e II forarn observadas em ambientes de alta

energia, geralmente em sedimentos arenosos finos a grosseiros (e.g. poço SCl, test.l, L296-l3O2m). Os esporos, quando presentes, são os constituintes
relativamente mais pesados do grupo dos triletes (cicatricosísporites,
Appendicisporires); os palinomacerais dominantes são pequenos, quebrados, não
arredondados, pretos e uniformemente opacos. palinofácies destes tipos são
representadas e explicadas em termos de ambientes de deposição representativos
de barras arenosas e canais fluviais por warrcn (198a) e GlvNon & swrrr(l9gg).
Nestas fácies a matéria orgânica amorfa é quase ausente e geralmente derivada
da mariz fina dos sedimenros mais grosseiros (VaN oen ZwlN, 1990). Estas
palinofácies refletem ambientes proximais.

A palinofácies III foi observada principalmente em siltitos e arenitos
finos, de alta a moderada energia. Aqui ocorre a grande maioria dos palinomorfos
presentes; a presença de matéria orgânica amorfa e lenhosa.se verifica em
proporções complementares, de acordo com os subambientes; geralmente os
menores valores de matér.ia orgânica amorfa (e.g. poço RNS-21, test. 2, lgg21885m) resultam de condições de fundo melhor oxigenadas, talvez mais rasas.
os palinomacerais são relativamente maiores do que nas outras palinofácies
descritas.

A palinofácies IV está presente normalmente nos argilitos, folhelhos
e siltitos das fãcies lacustres distais ou de planÍcies lamosas de inundação, ou
ainda de áreas protegidas, (e.g. poçoCES-7, calha,2l6}-2169m). A abundância
em matéria orgânica amorfa é, geralmente, característica de condições de fundo
estagnantes. Nesta fácies, os palinomorfos bissacados são mais freqüentes,
enquanto que os outros são pequenos e raros, bem como o restante dos
palinomacerais. ocasionalmente podem estar presentes fragmentos de carapaças
de conchostráceos, o que poderia inclicar em função do seu transporte a presença
de correntes. Em conseqüência, as condições de fundo não eram perrnanentemente
disaeróbicas, e sim alternaclamente clisaeróbicas e aeróbicas, o que explicaria os
eventos cíclicos dâ sedimentação.

CONSTITUINTES
PRINCIPAIS DO
RESíDUO ORGÂNIco
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Da visualização conjunta das seções estratigráficas e da figura 22,
pode-se concluir que existe uma correlação muito próxima entre as palinofácies
definidas para cada poço e os eventos transgressivos identificados nas seções.
Não foi possível obter a exata natureza desta correlação, dada a distância entre
os poços. Contudo, observou-se que geralmente os poços das á¡eas consideradas
como mais "distais" apresentam com maior freqüência as palinofácies Itr e fV,
enquanto que nos das áreas mais "proximais" predominam as palinofácies I e II.
Estudos recentes (Gonnr & SrerruN, 1991), têm mostrado que: (a) a
diversidade e abundância dos palinomorfos como um todo tendem a crescer com
as trânsgressões e decrescer com as regressões; (b) a deposição de folhelhos
pretos, ricos em matéria orgânica amorfa, parece coincidir com períodos de
transgressões marinhas globais; (c) e importantes ocorrências de carvões
parálicos, ricos em matéria orgânica continental, estão geralmente correlacionadas
com períodos regressivos no mundo todo. Tais constatações, aliadas à
correspondência entre as curvas de palinofácies e as dos eventos transgressivos,
propicia a interpretação das palinofácies também em termos de seqüência
estratigráfica.
No presente estudo não foi possível uma verificação precisa desta
correspondência, apesar de se acreditar que ela ocorra em alguns nlveis.

4l Bioestratigrafia
Métodos de aplicação da palinologia na resolução de problemas
estratigráficos tem sido discutidos por diversos autores (e. g. couren, l95g;
Borrcrovrrnra, 1959; Pococr, 1962, Busx¡,noo & T.cucouRDgÀu, 1964; SrNcu, 1964;
Bor.renrrocnr, 1965; Barres, 1967t,ø; Tsc-ruov, 19694 Meous, 1970; BerrsN, 1973,q, s;
ReyRE' 1973; Bnsour, 1981). Depreencle-se destes trabalhos que o objetivo dos
estudos palinoestratigráficos é a determinação cla iclade relativa dos estra[os,
apoiada na correlação entre o nível de certeza da identificação dos palinomorfos
e sua precisa localização na coluna esûatigráfica. para taûto, são necessá¡ios
cuidadosos estudos de classificação sistemática. uma acurada identifrcação de
espécies em palinologia é tarefa difícil e, portanto, nem sempre bem executada,
fato que se observa na literatura pelo significativo número de espécies
incorretamente classificadas. Estas iclentificações errôneas têm limitado, e por
vezes, até mesmo anulado os estbrços no sentido de se estabelecer zoneamentos.
Tentativas de utilização de palinomorlbs, taxonomicamente mal definidos nos
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estudos bioestratigráfic os, certamente produzirão conclusões estratigráficas
enganosas.

Outro aspecto do problema está ligado ao fato de muitas descrições
serem tão gerais e abrangentes, ou mesmo incompletas, que resultam na
impossibilidade do uso estratigráfico de espécies potencialmente úteis. Além
disso, a inclusão de uma grande variedade de tipos morfológicos sob designações
específicas únicas, as quais são assim definidas de forma muito abrangente,
ocasiona uma expansão tal de suas amplitudes bioestratigráficas que restringe
por demais sua utilidade prática.

Taxons definidos incorretamente requerem emendas para o
estabelecimento de sua posição taxonômica e, conseqüentemente, de sua
distribuição estratigráfica. Classitica¡ sistematicamente ou emendar luna descrição
sistemática, além de largo conhecimento, requer tempo, requisitos estes geralmente
não disponíveis aos palinoestratígrafos.
Embora problemas de ordem taxonôrnica existam em graus variados
em todos os estudos paleontológicos, e não apenas na palinologia, eles parecem
ser mais evidentes neste canlpo. Isto se verifica pelo fato de ser esta ciência
ainda relativamente jovem, e porque o pequeno tamanho dos palinomorfos os
situa no limite máximo de resolução da microscopia ótica, o que impede por
vezes boas observações. Devido a estes fatôres, controles bioestratigráficos
precisos em palinologia não têm sido plenamente realizados. Contudo, vá¡ios
trabalhos atuais levados a cabo por palinólogos cuidadosos e atentos a estes
problemas têm conduzido a soluções satisfatórias, incrementando a resolução
estratigráfica do registro sedimentar em todo o mundo.
Propõe-se no presente estudo um zoneamento palinoestratigráfïco

informal para o Cretáceo Int'erior da Bacia Potiguar, objetivando atingir um
avanço no atual estágio dos conhecimentos âtravés de uma classificação sistemática
acu¡ada.
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a- Conslderações

Sobre Trabalhos Crono- e
Bloestratigráflcos Préu¡os da Seção Estudada

O Andar Alagoas

Os sedimentos que compõem a Formação Alagamar são também
parte integrante do Andar Alagoas. Acredita-se que este andar local corresponda
a partes dos anda¡es Aptiano e Albiano da coluna cronoestratigráfrca internacional
(ÌIeru-¿No et alii, 1982); confudo, ainda hoje é discutível esta correlação.
A ausência de fósseis marinhos nos estratos eocretáceos do Brasil,
inviabilizando sua correlação com os estratótipos dos anda¡es internacionais,
leva¡am Scseu-en (1969) e vnN¡ er alii (1971) a formalizarem anda¡es locais
brasiléiros. o Andar Alagoas, de particular interesse neste estudo, foi definido
na Bacia de Sergipe-Alagoas (ScHar-Len, 1969), através de critérios litológicos e
grafoelétricos. Posteriormente fbi estendiclo à quase totalidade das bacias cretáceas
brasileiras aravés de correlações palinológicas. A história deste andar tem sido
confusa ao longo dos anos, em virtude da utilização do termo Alagoas tanto
crono- quanto bioes tratigratìcamente. Dres Bn¡ro et alii (19g7) e Lw.e, et alii
(1991) inventariam, suma¡iam e discutem com propriedade o histórico, os limites
e a ca¡acterização paleontológica do anda¡ e de suas subdivisões, expondo com
clareza as dúvidas que ainda persistem sobre o problema. vale salientar que os
mais importantes estão relacionados a: l ) duração ern milhões de anos; 2)
posição dos limites em termos de idade; 3) valores absolutos de seus limites.
Quanto à correlação com as unidades internacionais, atualmente o
mais aceito pelos bioes trarígrafos brasileiros é que a quase totalidade do anda¡
equivalè ao Aptiano Superior. Alguns autores admitem a inclusão de partes do
Aptiano inferior e/ ou Albiano inferior neste andar. os trabalhos mais recentes
acerca dos aspectos bio- e cronoestratigráficos do Anda¡ Alagoas são os de
M¡sEsooNE et alii (t981), M¿sesooNe (1984), Rscer-r & vnNe (19g6, l9gg, l9g9), Dras
Bnrro ¿t alii (1987), An¡r e¡ atii (1989) eLwe et atit (199r). A figura 24 mosrra um
quadro comparadvo das p.opostas clos limites do Ancla¡ Alagoas segundo diferentes
autores.

considerou-se neste uabalho que o Andar Alagoas corresponde ao
intervalo Apriano/Eoalbiano, com cluração aproximada de 6 ¡nilhões de anos, de
acordo com BErmreN (1982), Rncal,r & VraNe (198g) e An¡¡ e¡ atii (19g9).

E

I

Ë

I3

I

E
B

t

E

5

,

å
o
t
ú
t

It

CI

E

f,

3

üã

Èl

BS

f,Ë

66

Dados BÍoestratigráficos do Andar Alagoas na Bacia potiguar

R¡car¡ & Govzec¡ (1985) caracterizaram parinologicamente o Anda¡
Alagoas na Bacia Potiguar, correlacionando-o com a Formação Alagamar. Nesta
caracterização os autores reconheceram para a seção cinco biozonas (designadas
clavatipollenit e s crisopolensis = Transitoripollis crisopolensis), p-23o;
.Foveotriletes sp-, P-25o; InaperturopoUenites turbatus, p-26o; sergipea
variverrucata, P-27o e caytonipollenites? sp. l, p-2g0), definidas na Bacia de
Sergipe-Alagoas; todas em uso atualmenre. posteriormente, Rec.lrr (1992) após
reavalia¡ palinoestratigraficamente vários poços da bacia, apresentou uma nova
tabela de distribuição do Berriasiano ao Aptiano, válida para a parte submersa,
onde está assinalada a ocorrência de apenas três intervalos bioesuatigráficos:
um inferior, correspondente à biozona Tucanopollis crisopolensis (p-230), um
intermediá¡io, englobanclo as biozonas Inaperturopollenites curvimuratus (p-24a)
a sergipea varive*ucata (P-zi o), sendo que a Inaperturopollenites curvimuratus,
não tinha sido considerada no trabalho anterior; e por riltimo um intervalo
superior, correspondente à biozona co.nplicatisaccus cearensis (p-2go).
Este anda¡ é caracterizaclo também por uma biozona de ost¡acodes
denominada "cytheridea" (?) sp. gr. 2or/zr8 (RT-O11), de acordo com pnaçe &
Hasrmraoro (1991).
RscÀ,Lr (1992)

assinalou a ocorrência estratigráfica dos principais
palinomorfos guias da bacia. Além disso, posicionou o limite entre o Aptiano
inferior e superior no topo cla biozona Tucanopollis crisopolensis (p-230), listando
como presentes nesta biozona os seguintes palinomorfos-guias:

ula¡as Gócz.ÁN & Jr¡nÁsz
Araucariacites australis (CoorcsoN) Cor;peR
Callialasporite s damp ieri (B¡r¡rr)
Exesipollenites tuftutlus B lr-;,ß
Brenne ripo ll is pe roretic

AfropoLlis operculctttts Dov_a
AJropollis zonatus Doyt-p,
Tuc anop oll i s

c

ri s opole nsi

s

Recx-t

Destes, apenas a espécie Tucanopollis crisopolensis R¡ceu é restrita
à zona.

Sobreposto à biozona Tucanopollis crisopolensis a autora apresenta
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um intervalo referido ao Aptiano superior, para o qual .indica tacitamente

a

preseûça de todas as biozonas (Inaperturopollenites cumimuratus a
caytonipollenites? sp.l = complicatisaccus cea.rens¡s ) definidas por Rrcer.r er
alíi (1974) para todo o Brasil. considera o topo deste intervalo como o limite
Aptiano superior/ Albiano inferior/médio, e relaciona os seguintes palinomorfosguias como retritos a este intervalo:
Sergipea variverrucata Rnoiu-t et alii
Pilosisporites sp. Reclr"r er alii
Disaccires sp. 16
Penetetrapites mollis fl¡or_uNn &, Nonnrs
Triporoletes singularts MrcrBpr¡ssvu¡
Inaperturopollenites turbatas P.N-¡rn
Foveotriletes sp. Rrceu er a/ij
Ressalta-se que a presença de elementos do microplancton marinho
são assinalados apenas a partir da biozona p-2g0, imed.iatamente acima.

b- Zoneamento
Devido à freqüentc mistura de material desabado que comumente
se constata nas f¡mostras de calha de poços petrolfferos, geralmente apenas
as
ocor¡ências mais altas Dos poços (a última ocorrência na seção estratigráfica) e
os picos de abundância dos taxa têm signifìcado bioestratigráfico. Neste
estudo,
os li¡nites superiores das biozonas descritas, sempre que possfvel, foram
definidos
através de primeiras ocorrências sucessivas no poço (zonas de intervalo superior).
o problema da contaminação das amostras foi minimizado pela utilização de
testemunhos, com o exame cuidadoso de todas as associações, bem como de
variações na abundância, preservação e coloração tanto dos palinomorfos como
do reslduo orgânico como um todo.

A biozonação palinológica

aqui proposta (Fig. 25) foi definida
essencialmente para aplicação regional. Entretanto guarda fntimas analogias
com os zoneamentos gerais e locais propostos para depósitos contemporâneos
em bacias da margem continental brasileira (Rrclr.r et alii, L974t,s, r9g0, r9g5;
Rrcau, 1992).
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B'

c

As zonas palinoestratigráficas discutidas abaixo, denominadas A,
e D da mais antiga para a mais nova, foram definidas em função das

ca¡acterlsticas das associações identificadas, com base nos seguintes critérios:
As palinozonas A B e D são palinozonas de intervalo, do tipo

"amplitude diferencial superior", definidas com base no nível de extinção de
espécies diagnósticas, e caracterizadas com base na presença de uma espécie
importante, que no caso das biozonas A e B são restritas à mesma.
A palinozona C é também uma zona de intervalo, porém do tipo
"amplinrde parcial". Esta é definida pelo segmento da amplitude de uma espécie
presente em toda a zona, com base e topo delimitados, respectivamente,
pela
extinção e surgimento de outras duas espécies (não presentes na zona), como
exemplif,rcado no código estratigráfico americano (N.A.c.s.N., 19g3, p.g63,
rrc.,lcz).
Palinozona A

Categoria: Zona de intervalo superior
DelTnição: o seu rimire inferior é definido pela extinção de Aequitriradites
spinulosus. o limite superior é caracterizado pelo nível de extinção
d,e Transitoripollis crisopolensis.

caracterização: contém como erementos característicos esporos dos gêneros
cicatricosisporites e Appendicisporit¿s. os grãos de pólen dos grupos
dos poriplicados e inaperturados são pouco freqüentes.
em geral é pobr.e.

A

associação

Seção de Referência: Inrervalo 2520-2jOO mer¡os do poço 3_UB-27-RNS.

Idade Atribuída: eo- a mesoaptiana (= eoalagoas).

comentários: Na prática, o limite inferior da palinozona A pode ser ma¡cado
pela discordância erosiva, cretectável em quase toda a bacia. Em
termos bioes tratigráficos, devido à ocorrência restrita da espécie
Aequitriradites spinurostrs na bacia, o limite inferior pode ser detectado
também pelo nível de extinção de Dicheiropouis etruscus. Esta biozona
corresponde em termos li toes tratigráficos à maior parte da porção
inferior e média do Membro Upanema. Foi reconhecida na porção
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emersa da bacia, apenas no Gráben de Boa vista; na porção submersa
ela possui distribuição restrita, sem grande continuidade laterar.
Não se encontram elementos marinhos nesÞ parte da seção.

Foi constatada a presença de apenas 2g espécies na mesma,

caracterizando-se uma associação de baixa diversidade. Associados
aos palinomorfos ocorrem níveis ricos em fragmentos de carapaças
de conchostráceos. Apesar da escassez de testemunhos que atravessam
esta biozona na bacia, o controle de sua posição estratigráfica é
assegurado pof um grande número de dados. os rfnicos espécimens
de Tricolpites sp. I e de steilatopol/rs sp. 1 aff. ,s. sp. (Dov' et arii
1977 p- 470, er.rre r, Erc. r0), documentados atualmente por ocorrências
'

únicas neste intervaro, poderão no futuro constituir-se

em

palinomorfos-guias adicionais para esta biozona.
Em termos quantitativos observa_se aita porcentagem de grãos
rimulados (entre 65vo e 4ovo), seguidos dos triletes ornamentados,
notadamente do gênero Cicatricosísporites (cerca de 3O%); os

poliplicados, geralmente pequenos, são relativamente mal
representados em relação às biozonas superiores. os grupos restantes
apresentam baixos percentuais e distribuição irregular

Vale salientar que esta biozona corresponde à

biozona

Inaperturopolle nites crisopolens is = clavatipollenites crisopolensis
= Tucanopolris crisoporensrs (p-23o) de Rpa¡rr et arii (r97 4e, s; 19g9r),
definida originalmente para a Bacia de Sergipe-Alagoas e estendida
às demais bacias marginais brasileiras.

Com base na abunclância e cliversidacle das espécies presentes, a
zona A' pode ser subdividida em 2 intervalos informais, caracterizados como
se
segue:

rntervalo

Al

- corresponcrencro à porção mais basal da seção analisada, este
intervalo é muito pobre e representado por apenas l2 espécies, das
quais apenas Transitoripollis crisopolens¿s é característica. Seu lirnite
inferior é o mesmo crefinicro para a zona A. o intervaro é reconhecido
na prática por sua baixa cliversiclade microflorística, ausência de
for-rnas tricorpacras e resíduo orgânico relativamente mais carbonizado.

Litologicamente corresponcre aos horizontes arenosos e sílticos do
Membro upanema, tanro na área cro Gráben de Boa vista em terra

7L

como em partes dos campos de Ubarana, Agulha e pescada na
plataforma-

rntervalo A2 - Este intervalo difere do anterior pela maior quantidade e
diversidade dos palínomorfos. São encontradas aqui 29 formas, das
quais apenas a espécie-guia T. crisopolensis é, caracterfstica. É
expressivo o aumento do número de formas em relação ao intervalo
À1, principalmenre dos grãos de pólen dos gêneros Afropollis e
Brenneripollis. Caracteriza-se pelo surgimento de 16 espécies, das
quais a mais importante é Tricorpires sp. Trata-se do primeiro e mais
antigo regisrro de formas tricolpadas na seção; devido à detecção de
sua ocorrência em apenâs um poço, sua restrição ao topo do membro
upanerna e ao intervalo A2 não pôde ser determinada. o limite superior

do intervalo é marcado pelo desaparecimento da
Trans ito

ripollis

crísopole

ns is

espécie

-

Litologicamente, corresponde aos níveis de siltitos e folhelhos
escuros da parte superior do Membro lJpanema e apresenta distribuição,
em área, idêntica à subzonaAl.

Palinozona B

Categoria: Zona de intervalo superior
Defïnição: seus limites inferior e superior são marcaclos, respectivamente, pelas
últimas ocorrências estratigráficas (mais altas ocorrências nos poços)
das espécies Trans itoripollis crisopole nsis e s ergipea varive*ucata.

caracterização: o palinomorfo-guia que clefine o topo clesta biozona, sergipea
variverrucata, possui ocorrência restrita à mesma. Além disso, a
unidade pode ser ca¡acterizada pera ocorrência conjunta de Afropollis
operclrlc¿tlts, striatopollis reticulatus e Albertipollenites limae, alêrÍ,
de grande diversidade específica cla microflora.
Seção de Referência: lnrervalo 1158-l2gg merros clo poço Z-SO-5_RN.

Idade Atribuída: neoaptiana (= ne6.ht..rr.

comentários: Esta palinozona corresponcre em termos li toestratigráficos

aos
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sedimentos do topo do Membro Upanema, às Camadas ponta do
Tubarão e a grande parte do Membro Garinhos. Esta parte da seção é

ríca em palinomorfos. porém, a maioria destes possui ampla
distribuição vertical, urtrapassando os limites do intervalo.
Qualitativamente, esta biozona inclui pelo menos 62 espécies.
Quantitativamente, apesar das variações locais, observa_se:
-predomínio total dos grãos de pólen rimulados e inaperturados,
chegando os primeiros a atingir 7SVo da associação, e os segundos
até 5OVo, apesar de variações locais;
-percentagens variáveis, enïe 5Vo a35Vo, de poliplicados;
-pequenâ percentagem relativa de esporos triletes.

Esta biozona apresenta ampra distribuição por praticâmente toda a
bacia, tendo-se conseqüentemente um posicionamento estratigráfico
segur.o, já que o controle através de testemu¡hos é grande. A exemplo
da biozona sotoposta, não foram encontrados elementos marinhos,
sendo constatada a presença de raras carapaças de conchost¡áceos em
alguns níveis- Apresenta horizontes ricos em ostracodes do Gr,:po
" Cytheridea" (?) sp. 2OI/2L8.

Esta biozona corresponde à biozona sergipea varive*ucata (p-27o)
de RBc¡,lr et ctlii (1974), definida para a Bacia de Sergipe_Alagoas e
posteriormente estendida para todas as bacias marginais brasileiras.

Com base na abundância e no surgimento de espécies, a zona B
pode ser subdividida em dois intervalos informais, caracterizados como se
segue:

Intervalo Bl - Este intervalo é caracrerizaclo pelo surgimento de 15 espécies, do
total cle 44 espécies presentes. par-ticularmente interessante é o primeiro
aparecimento das espécies sergipea variverrucata, striatopolis

reticulatus, A,t tlsporites sp. cf. A. baculatus e Albertipollenites
limae. As duas primeiras, já evidenciadas por R¡car¡ ¿t arii (197 4),
estão presentes em vá¡ias outras bacias; as demais poderão vir a se
constituir em importantes espécies-guias <leste intervalo, já que foram
identificadas em vários poços, e segrramente também estão presentes
em depósitos contemporâneos de outras bacias. vale ressalta¡ nmbém
que a úrltima ocorrência das espécies Afropottis operculatus e Afropollis
zotLctltts na bacia ocofi'e ao longo deste intervalo. Apesar de rico em
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palinomorfos, ele exibe índices de abundância e diversidade inferiores
aos do imediaramente superior, sendo menor aqui o número de
espécimens de Sergipea varivenu,cata. Em termos litológicos,
corresponde principalmente aos calcilutitos e ca¡bonatos dos membros
da Formação Alagamar.

lntervalo B2 - Este intervalo ê caracrerizado por um marcante aumento na
quantidade e diversidade das espécies dos gêneros sergipea e
callialasporiles, bem como de polipricados de um modo geral. Aqui
ocorre o surgimento de 22 espécies, das 6O identificadas.
Pa¡ticularmente significativa é a presença mais evidente de grãos de
pólen tricolpados, devida ao surgimento de formas muito pequenas
(e.g' Tricorpites micromrnus e striat<tpo\is paraneus), o limite
superior do intervaro é marcado pela extinção da espécie sergipea
variverrucc¿ta, que será aqui arbitrado como o limite Aptiano/Arbiano
na bacia.

Palinozona C

Categoria: Zona de intervalo de amplitude parcial
Definição: os limires clesta zona são coincidentes com os limites da amplitude
parcial da espécie sergipea naviþrmis, com limite inferior definido
pelo níver de exdnção da espécie sergipea variverrucata (intervalo
da amplitude rocar de s. naviþrrnis limitado inferiormente pero nlvel
de extinção de sergipea variverrucata). Seu limite superior é definido
pelo nível da ocorrência coincidente entre a amplitude parcial de
Sergipea naviþrmis e o surgimento da espécie Cretacaeiporites
poly gonttLis.

caracterização:ocorrem associadas as formas Exesipoüenites tumurus,
Albe rti¡tolre n ite s rimcte, vitreisporítes pustulos,s, apesar de não
rhe
serem cxclusivas.

Seção de Referência: Inrervalo L7s3-li.g} merros do poço 1_RNS-2l_RN.

Idade Atribuída: eoalbiana (= neoalagoas).

74

comentários: Esta palinozona compteende aproximadamente os sedimentos do
terço superior do Membro Galinhos. Um critério prático de
identificação desta biozona é o seu resíduo orgânico, com palinofácies
muito próximas das da zona anterior (maior conteúdo em matéria
orgânica lenhosa e maior grau de maturação) e distintas da seção
superior (mais imatura). observa-se neste Eabalho que a discordância
regional (topo do Andar Aragoas), que em termos litológicos marca o
topo da Formação Alagamar em praticamente toda a bacia, trunca
(por vezes) o topo desta biozona.
Vrvrpns (cornl. nrss. 1992), através de estudos em vfuios poços da seção
submersa da bacia, observa que nesta seção, ocasionalmente, são
encontrados gastrópodos e ostracodes ma¡inhos. Em todos os oulros
aspectos esta biozona é similar à ânterior.

Convém ressalrar que esta biozona é de

diflcil idendficação

e

rastfeãnento em arnostfas de calha. contudo é indubitável a existência
de estratos, mesmo que pouco espessos, com estas características
bioes tratigrtilìcas na bacia. Na parte terrestre da bacia é geralmente
reconhecida na prática como o pacote de rocha compreendido entre o
nível de extinção da sergipea variverntcata e a discordância regional
que marca o topo do Alagoas e da Formação Alagamar. Acima desta
discordância, em terra, ocorrem comumente sedimentos geralmente
estéreis; ou do cenomaniano/Turoniano, ou berrr mais raramente, do
Albiano médio/superior.
con'esponde aproximadamente à biozona p-2g0 de RBc.cLr et atii (r,97 4),
e à parte basal da biozona Complicatisaccus cec¿rensis (p_2g0) de
Recarr (1989c, 1992).

Palinozona D

Categoria: Zona

c[e

inte¡valo super.ior

Definição: seu limite inferior é clefinicio pelo nível da ocorrência coincidente
entre a amprit.de parciar de sergipea naviþrmis e o surgimento de
cretacae iporites polygonairs; e o seu limite superior é marcado pelo
nível de extinção da espécie Elateropollenites jardinei.
caracterização: contém as espécies creta,ccre ipo rites porygonaris, ErateropoLIe,ites praecursor, Erate ropo\enites dissimitis, Exesipo enites
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tumulus, Psiladicolpites laevis, Tetracolpites reticulatus, Vitreisporites pustulosus, Spiniferites spp. e Trichodinium castanea. O
surgimento de espécies elateradas, poliporadas e tetracolpadas se
verifica junto, ou próximo à base desta zona e o desaparecimento de
Sergipea naviþrmis se dá no âmbiro desta unidade. Seu limite inferior
coincide com o aparecimento dos primeiros foraminJferos planctônicos
na bacia (Vrvrens, cor'a. nnss., 1992).
Seção de Referência: Intervalo IT IO-17 53 merros do poço 1-RNS-21-RN.

Idade Atribuída: eo-mesoalbiana.
Comentários: Corresponde à parte inferior das forrnaçöes Açu, em terra e
Açu/Ubarana, no mar. É, caracleúzada principalmente pelo

aparecimento

de elementos marinhos, os quais incluem

os

dinoflagelados e microforaminíferos quitinosos. eualitativamente esta
biozona é representada por 78 espécies. De acordo com Vrvrens (cov.
pess. 1992), a posição bioestratigráfica desta zona é equivalente à da
parte inferior da biozona Favusella washitensis (F. llO).
corresponde parcialmente às biozonas p-280 e p-32o (Elateropollenites
jardinei) de RecALr et alii (1974) e P-280 Rec¡,u (1989c).

Com base na abundância e diversidade das espécies presentes, a
Zona D pode ser subdividida em 2 intervalos, caracterizados a seguir:

rntervalo Dl - Este intervalo

pela marcante presença de elementos
do rnicroplâncton ma¡inho, notadamente dinoflagelados, pelo primeiro
é, cttracteúzacro

aparecimento de grãos de pólen afins com os elaterados, e pelos
primeiros grãos poliporados e tetracolpados. Seu limite inferior é
definido pelo surgimento da espécie Cretacaeiporites polygonalìs. Ê,
importante notar que seu limite superior é caracterizado pelo nível
de extinção do gênero Sergípea na bacia.

IntervâIo D2 - Este inrervalo tem seu limite inferior definido pelo nível

de

extinção dos grãos de pólen do gênero Sergípea e caracterizado pelo
surgimento da espécie ps aclicolpites papillatus. Em todos os outros
âspectos esta subzona é simila¡ à subzona sotoposta.
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Uma detalhada biozonação da Formação Alagamar é diflcil de ser
desenvolvida devido ao relativamente curto intervalo de tempo geológico
representado, cerca de 7 milhões de anos de acordo com estimativas de BeuRr-El
(1982)' baseado em v¡l. et alii (1977). Tambérr¡, essencialmente todas as espécies
de palinomorfos com significado bioestratigráfico a nfvel mundial têm amplitudes
verticais que ultrapassam o limite superior do Aptiano, enquanto que outras são
endêmicas da provfncia, impossibilitando assim uma rêsolução mais acurada.
uma aproximação de um arcabouço zonal pôde ser sugerido; todavia, obviamente
este esquema não deve ser considerado final, até que se investiguem novas
seções, especialmente mais completas e com testemunhagens contlnuas ou
conjugadas, que atravessem toda a seção.
O diagrama de cerca apresentado na figura

26 mostra d.istribuição,
ern área, das palinozonas denifidas na bacia; not¿¡jr a distribuição restrita da
palinozona A.

sl

Comparação com 0utras Rreas

Sedimentares Brasiteiras
Sedimentos da megasseqilência transicional evaporltica,
croûocorrelatos aos da Formação Alagamar, são encontrados em quase todas as
bacias da plataforma continental brasileira, bem como em algumas bacias
interiores. Todos os depósitos referentes às bacias costeiras, têm sido investigados
através de palinologia e ostracodes pelos paleontólogos e bioestratfgrafos da
PETROBR.ÁS (llesulvoro ef a tii, l98]-; Upsucur, l9g7; Upsucu¡ & Drno, l9g?; RrcM, 19g9s).
os denósitos das bacias interiores, tem sido tradicionalmente invesrigados na
I
lUniversidade de São Paulo (Lnre, 1971, 1976¡' 1978o, 1979s,c, 19g2, 1990; Lu,re &
[Penwoto, 1984; Ln¡¡' & coeuo, 198?). De modo geral, são englobados nas biozonas
þaünológicas codificadas de p.230 a p.2EO e na biozona de ostracodes RT.0ll e¡
T'010/011 (fnoersmr, 1967), válidas para todo o Brasil. No presente trabalho,
considera-se que a biozona a corresponde à biozona p-230 ex pc.23 (Rrc,lr,r er
alìi, 197 4): a biozona B corresponde à biozona p-270 ex pC.27 (Rec.rr-r et atii,
1974), e as biozonas C e D, à biozonap.2E0 (R¡c¡r¡, l9g9c).
Entre outros zoneamentos realizados em sedimentos mesozóicos
brasileiros, com base em associações afins à aqui estudada, destacam-se os de
I

Muu¡n

(1966), HnnNcnru.r (1973,1974,1975e,

r)

e l-n¿e (1978¡).
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o

trabalho de Murr.pn (1966) envolveu estudos no cretáceo da região Norte e
Nordeste do Brasil. As zonas de Mtlr.¡.en correlacionáveis às aqui defrnidas são
as biozonas r eJ. correspondência maior é verifrcada entre a zona B e o topo da
zona I, pela presença de baixas percentagens de tricolpados reticulados: e entre
as zonas c +D e zonaJ, principalmente pelo surgimento dos primeiros microfósseis
marinhos. Em relação aos trabalhos de HsRNcR.m.r, acreditamos que a quase
totalidade dos intervalos aqui defìnidos situam-se es.tratigraficamente abaixo
dos estudados pelo mesmo, podendo haver correspondência, talvez, entre a
porção mais superior da zona D e a zona I deste autor.
Ln¡l (1978¡), em estudos na Bacia do Araripe, realizou o mais
completo levantamento palinológico, a nfvel especffico, nos depósitos cretáceos

do Brasil. A partir desta valiosa contribuição, muitas espécies até então
desconhecidas, e mesmo algumas já descritas, passaram a ser utilizadas com
maior segurança em virnrde de seu correto posicionamento sistemático. Além
disso, a melhor definição nas amplitudes verticais de várias espécies utilizadas
em zorearnentos das bacias da ma¡gem coûtinental permitiu a partir daf o
aprimoramento dos mesmos tanto em ter¡nos bioestratigráficos quânto de datação.
No material ora analisado foram identificadas 35 espécies em comum com as
identificadas por I-nre (op. cit.) na Formação Santana da Bacia do Araripe.
Entretanto, considera-se que apenas a porção mais superior da associação aqui
identifrcada correlaciona-se com a biozona I deste autor, estando o rest¿rnte de
sua associação num nfvel estratigráfrco pouco acirna do aqui estudado.
A figura 27 mostra a correspondência entre os esquemas de
zoneamentos de estratos brasileiros, contemporâneos e correlatos aos aqui
elaborados-

6)

Comparação com Éreas Correlatas no

Exterior
Dentre os esquemas parinoestratigráficos cisponrveis na literatu¡a
para sedimentos correlatos, fora do Brasil, merecem menção os zoneamentos de
J^*on¡É & M.rclone (1965); Dovr-e et atii (19i7), no continente africano, e Mùu-ER
et alii (1987), no continente sul-americano.
Depósitos de idade eocretácea das bacias costei¡as da .Á,frica
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Equatorial, principalmente os do Sistema Cocobeach do Gabão e seus equivalentes
no Congo, têm sido utilizados para correlação com os depósitos no Brasil pela
sua similaridade litológica, bioestratigráfica e cronológica (Vl¡,r.¡¡,, 1966;
KnÖ¡,nær¡nn¡ & Wnroen, 1966; GneroFF & Kno¡r,nær¡eN,1967; l*-¡,sz & M¡csolsr,
1972; JenonrÉ, Brer:¡s & DoenENKAMp, 1974; D.et'rzl.-, Foururren & Mrcror-ur, 1975).
Jenond & M.rcr.ons (1965) apresenrar¿¡m importante conrribuiç¿io à palinologia
do Cretáceo, das bacias do Senegal e Costa do Ma¡fim. Contudo, estudos
comp¿¡rativos mais acu¡ados só puderam ser realizados após o trabalho de Doyr.E
et alÍi (1977), que delinea¡am as linhas mestras do zoneamento palinológico
elaborado e utilizado pelos palinoestratfgrafos da ELF no cretáceo rnferior das
bacias costeiras africanas. De imediato, em função das espécies em comum e da
idade estabelecida, verifica-se a correspondência entre as biozonas ora
identificadas com as palinozonas C VII, C VIII e C IX de Don¡ et alìi (1977).

Segundo estes autores, a palinozona C VII, caracteriza-se pelo primeiro
aparecimento da espécie Afropollis jardinus e de formas tricolpadas e pelo acme
de " Inaperturopollenites" crisopolensis; além disso, verifica-se a presença dos
gêneros Stellatopollis e Liliacidites, e de 2 a 5Vo de gráos de pélen afins com as
angiospermas e do domlnio dos gêneros Classopollis e Equisetosporiles. Cumpre
menciona¡ que todas estas caracterfsticas são observáveis na biozona À A
correspondência entre as palinozonas brasilei¡as B e C e as palinozonas C VIII e
C D( da .,4frica Equatorial, é evidenciada pelos seguintes aspectos: (a) maior
diversificação das angiospennas monosulcadas e tricolpadas; (b) aparecimento
do gênero Striatopollis; (c) aumento na abundância relativa de Brennerípollis
peroreticulatus; e (d) outras espécies em comum, como Retimonocolpìtes dividuus
(PæncB), Clavatipollenites hughesi (Coupen), Tricolpites georgensis (B nnwrn) e
Striatopollis para,ne us (Nonnrs).
Esta associação apresenta similitude com as seqüências XI eXtr de
J.*onqÉ & Mlclone (1965), ca¡acterizadas por uma freqüência entre 30 a 6OVo de
Classopollis e de 5 a 2OVo de grãos de pólen poliplicados.
Muu-en, Dr Gncovo & V¡¡* Enw (1987) propuseram um zoneamento
bioestratigráfico p¿¡ra o intervalo do Cretáceo ao Recente, válido para toda a
área norte da América do Sul, abrangendo o Brasil, Colombia, Guiana, Suriname,

Trinidad e Venezuela. Das 10 superzonas e 3l zonas palinológicas propostas, 6
superzonas e 13 zonas referem-se ao Cretáceo. Comparando-se os dados
palinológicos do presente estudo com os apresentados neste zoneamento, conståtase correspondência com as superzona II (parte superior), zona 4
" Inaperluropollenítes" crísopolensís, pelo primeiro aparecimento de formas
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tricolpadas e da espécie Reyrea polymorphus, presença de Afropol-lis, e limite
superior definido pela extinção de "Inaperturopollenites" crtsopolensis. com a
superzona frÌ, zona 5 - "Tricolpítes" - Exesípollenltes tumulus, a correspondência

estabelecida pelo primeiro aparecimento do gênero striatopollis, boa
representatividade dos grãos de pólen dos gêneros Equisetosporites e
Gnetaceaepollenites, e significativo aumento na diversidade dos grãos de pólen
afins com as angiospermas.
É apresentåda na figura 28, a correlação entre o zone¿¡mento ora
proposto e os esquefnas zonais supra mencionados.
Cúmpre salientar que Denx (1987) apresenta importante contribuição
aos estudos palinológicos do cretáceo, em sua tese de doutorado em sedimentos
do congo. Este estudo se deu em intervalos estratigráficos eqüivalentes em
tempo e inseridos na mesma faixa microflorfstica dos aqui estudados; contudo, o
autor não estâbeleceu um zoneamento, ainda que informal, de modo a possibilitar
uma correlação mais detalhada.

7l

Prouincia Microflorística na qual se ¡nsere
e Rssoclação Esludada

Autores como B n¡¡rxm (1976), VerHnevanv (1978), e Hrnxcnen r &
csroxov.l (1981) propuseram modelos de divisão do globo, no eocretáceo, em
provfncias microflorfsticas. Das quatro estabelecidas por Bnmo¡Bn (1976), o material
aqui estudado insere-se na Província Norte-Gonduanense, que abrange as porçöes
norte e nordeste da.Á,frica e América do sul, com as seguintes caracterlsticas:
- virrual ausência de grãos de pólen bissacados;
- predomlnio de Classopol&s (compreendendo entre 6O a gOVo das
associaçöes);

- presença abundante de grãos de pólen poliplicados (entre lO a
2OVo das associaiões);
- presença abundante de grãos de pólen monossulcados, afins das
gimnospermasi
- relativa diversidade de esporos de pteridófrtas;
- primeiro aparecimento de grãos de pólen de afinidades
angiospérrnicas no Barremiano superior/Aptiano superior.
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Varune¡r¡sEv (1978) individualizou no hemisfério norte duas zonas
climáticas latitudinais, com base em dados litológicos: uma zona úmida a norte

e uma zona árida a sul. Posteriormente, através de dados paleobotânicos,

estabeleceu três provfncias microflorfsticas, sobre estas duas zonas. Embora
originalmente criadas p¿¡ra o hemisfério norte, muitos elementos em comum são
encontrados entre o material ora analisado e a provfncia tropical árida deste
autor. Caracterizada litofaciologicamente por camadas avermelhadas, depósitos
evaporfticos e camadas de gipso, esta provfcia abrange o sul dos
Estados Unidos, o norte da América do Sul, a Arábia, o Oriente Médio e o sul
da .4.sia (exceto a fndochina e a Indonésia). Derex (1987) sugere que os limites
meridionais desta provfncia nas Américas e
^Á.frica devam ser deslocados para
uma posição mais a Sul, de modo a englobar o Oeste da
^Á.frica central. A
Provfncia Tropical .4.rida caracteÅza-se palinologicamente por conter até 5o a
Tovo de grãos de pólen do gênero Classopol/¿s em suas associações. possivelmente
as associaçÕes do extremo norte e nordeste do Brasil poderiam fazer parte
desta
província.
Hen¡¡cnsnl & Cr¡loNovn (1981) também definiram três províncias
microflorfsticas. Destas, a província Oeste- Africana./Sul_Americana
0ry.A.SJ,),
que abrange as porções centro-norte da Á.frica e da América do Sul, é a que
inclui à área estudada. Caracteriza-se por:
- predomínio de grã,os de pólen do gênero Classopol/ls, representado
por 5O aSOVo das associações;

'presença abundante de grãos de pólen poliplicados, variando
entre 5 a 6OVo das associações;
- presença de esporos de pteridófitas;
- presença rara de grãos de pólen bissacados (menos d,e 2vo nas
associações);

- surgimento de grãos de pólen afins com as angiospermas.
Uma análise comparativa entre os dados palinológicos da Formação
Alagamar da Bacia Potiguar, e os indicados pelos autores destas provfncias
microflorfsticas, mostra cla¡amente os seguintes aspectos:
- os grãos de esporos de pteridófitas são abundantes e diversiflcados,

com representantes dos gêneros Gleicheniidites, Cicatricosisporites,

Appendicisporites, Pilosisporites e Aequitriradites. Também os perisporados
são freqüentes, sendo os mais comuns os dos gêneros Crybelosporites perotrilites.
e
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- os grãos de pólen inaperturados apresentam_se abundantes, sendo
mais representativos os gèneros Araucariacites e Callialasporites.
- ps grãos de pólen bissacados, apesar de r¿¡ros, ocoffem em vários
nfveis, sendo representados pelos gêneros vitreisporites e cedripites.

- presença, apesar de rara, de espécies restritas
exemplo de Reyrea polymorphus.

à "provfncia,,,

a

- alra freqüência e diversidade de grãos de póren poliplicados dos
gêneros Equisetosporites, Gnetaceaepollenites e Steevesipollenites.

.

- alta freqüência, em toda a seção, dos grãos de pólen rimulados,
represertados pelos Clas s opollis, com grande diversidade.

- os grãos de pólen a.fins com as angiospermas são pouco
diversificados e de baixa freqäência. ocorrem principalmente na parte superior
da seção, com seus representântes mais primitivos (monocolpados e tricolpados);
são muito raras as formas tetracolpadas. Ressalta-se os gêneros Tricolpites,
Albertipollenites, Liliacidites, cla-tatipolrenites e Transitoripollis.

Do acima exposto, nota-se que, de modo geral, a associação

é

facil¡nente correlacionável com esquemas palinoestratigráficos apresentados em
diferentes regiões do mundo para sedimentos não-marinhos de idade apdana a
eoalbiana. Além disto, apresenta-se perfeitamente compatlvel com os modelos

de "Faixa Microflorística" disponíveis na literatu¡a, que englobam a posição
geográfica da Bacia Potiguar. Entretanto, a exemplo do citado por Lrua (197g)

para a Bacia do Araripe, é evidente que pequenas variações devam ser
espetadas,
principalmente em função da escassez de conhecimentos palinológicos na provfncia

(v/.4.S.4.); bem como pelos limites cronoestratigráfrcos impostos âo presente

estudo.

8¡

ldade

Deteminadas espécies de grãos de esporos e póren com amplitude
vertical restrita e larga distribuição são muito úteis para correlação intrae
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intercontinentais. contudo, devido à ocorrência simultânea de ambientes
heterogêneos em diferentes rugares da Terra, uma espécie pode não aparecer no
registro fóssil em toda a pa¡te ao mesmo tempo. .Igualmente, por causa. da
dinâmica climática inerente à Terra, uma espécie pode se tornâr extinta mais
cedo num local e sobreviver por um maior perlodo de tempo em outro. Assim,
barrei¡as geográfrcas impedem a distribuição rniform€ de espécies, e condições
ambientais restringem sr¡a presença a certas áreas no mundo. conseqüentemente,
a frm de se estabelecer a amplinrde geológica total para uma espécie, é necessário
estabelecer seu nlvel de aparecimenro, sua amplitude geológica local, e a sua
zona de apogeu em cada região onde ocorre no mundo.
euando muitas espécieslndices com amplitudes georógicas conhecidas são encontradas numa camada ou
formação, então a idade desta camada ou formação pode ser determinada com
um excelente grau de acu¡ácia (Su.rcu, 1964).

A

associação microflorística da Formação Alagamar, de um modo
geral, contém, na sua grande maioria, espécies eocretáceas de grande amplitude
vertical, as quais são de pequeno ou nenhum valor diagnóstico de idade. A nível

genérico ela apresenta, qualitativamente, uma microflora transicional,
com
palinomorfos representativos do Aptiano que adentram o Albiano, de modo
a
confirmar o posicionamento das camadas analisadas no Aptiano/Albiano inferior
a méd.io.

Conseqiientemente, apenas uqo"lu. espécies com nfvel de
aparecimento previamente registrado no Aptiano (Alagoas) e Albiano, ou aquelas
espécies rest¡itas à Forinação Alagamar, se¡ão mencionadas na discussão abaixo.
Estudos. palinológicos prévios da Formação Alagamar da Bacia

Potiguar (Rrcar-r & Go'z,rce, l9g5; Rea.lr-1, 1992) têm estabelecido uma idade
Alagoas (Aptiano) para esta formação. A correlação, baseada unicamente nos
elementos microflorlsticos nele contidos, pode ser feita com outras bacias da
margem conrinental (Rnc.u_r et alii, 19j4, l9g5; Rrc*4 1992).
Na biozona A os eventos mais caracterlsticos são a presença dos
gêneros Afropotlis, sergipea, stellatopollis, clavatipollenites Transitoripollis,
e
e o surgimento do gênero Tricorpites. A presença de formas poliplicadas é
constante, porém são pequenos e geralmente do gênero Equisetosporites.
De acordo com Þoyr¡ et atii (1977, l9g2), Hocuur,r (19g1), p¡¡orv
(1986)' e Hucrres & McD oucelr (1990), o gênero Afropolris
tèm sua mais velha
ocorrência datada como Aptiano. Dovtn et atii (r9g2) posicionam o surgimento
deste gênero na zona c-vlr (do Gabão), baseados em datações de camadas
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mafinhas, arravés de foraminíferos, da Argélia (J.uowÉ et arii,
lgl|).Ainda em
relação a este gênero, vale ressaltar que os autores, apesar
de desconsiderar o
dado, citam a ocorrência de Afropohis em camadas de idade
barremiana no
Canadá" (Srore & Wn-ul¡¡s ¡¡¿¡o Doyr¡ el alii, l9g2).

Dovr¡ ¿r arii (1992)' consideram que as espéci es A. opercuratus

e

A- zonatus, presentes nesta biozona, são indicadores de idade
eoaptiana.
(r98zs)
R¡cau
e R¡a¡.r¡ & vHu (r9g9) considerarn que o surgimento
deste gênero, no Brasil, se dá no Ba¡remiano superior.

o

gênero stelratoporis tem seu primeiro aparecimento
em depósitos
do Ba¡remiano?-Aptiano (Dovr¡ et alii, 1977, l9g2; llucræs
et alii, 1979;Gû'EL¡ er
alii, 1984; PeNNy, 1986; Rnceu, l9g7c).

"

O aparecimento dos gêneros Clavatipollenites e
Inaperturopollenites" (= "Clavatipollenites" | Tucanopollis;
=
= Tronr¡rorrOor_

/is), atribuídos às primeiras angiospermas, ocoffe no Ba¡remiano (Dovr.e
et atii,
1977,1982: DspncHE et atii, 19g6; An¡r¡ ¿, atii, l9g9;R¡ceu
& VreN,r, 19g9).

O gênero Sergipe4 erigido no Brasil por Rnc,ur et atii (1974),
tem
seu surgimento no Anda¡ Alagoas (biozona p-230),
considerada de idade eoaptiana,
segundo Rpc.l¡-r (1987e)- An¡,r ¿t atii (L9g9), atestam que
este gênero surge no
Anda¡ Aratu, considerado como de idade barremiana.

Don¡ et alii

(L977) dataram

como de provável idade aptiana os
sedimentos que contêm os primeiros grãos de póren tricolpados.
Bnmwm (1976)
em estudos palinológicos em Israel considerou que os
tricorpados podem ter
surgido no Barremiano.

As pesquisas mais recentes sobre a origem e evolução das
angiospermas (Hucnes & M¡cDouc¡l¿, l9g7, 1990; Tnrvrsm,
lggg; S/eno, et alii,

indicam que o surgimento dos grãos de pólen dos gêneros
cravatìpoüenites,
Retimonocolpites, Litiacidites e steüatopohis, representantes
das primeiras
1989)

angiospermas' tenha se verificado já em estratos de idade
valanginiana (IÉria) e
hauteriviana (Inglaterra). Entretânto, é evidente, pelas pesquisas
supracitadas,
além dos trabalhos de Bnmrxn (1974), Buncen (1971, 1g|¡4,
lggl), Cnroxov,r (1977,
1986) e Hrc¡ey & Dovr¡ (1977), que as primeiras
ocorrências mais comuns destas
angiospermas está restrita ao Barremiano superior/Aptiano.
Desse modo conclui_se
que a idade mais provável para a seção abrangida pera
biozona a é eoaptiana.
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Também os poliplicados (presentes desde o inlcio da sedimentação dos estratos
em questão) têm, consensualmente, seu surgimento ao redor do
Ba¡remiano/Aptiano (R-evnr, 1973; Surr.rN, 1986; Sorn¡¡¡r, l9g7).

Na biozona B, destaca-se o aparecimento e exdnção da espécie
sergipea varìver¡ucata. ouf¡os eventos observados incluem a extinção da espécie
Transitoripollìs crisopolensis, a diversificação dos grãos de pólen poliplicados
e tricolpados, e o surgimento dos primeiros tricolpados com ornamentação estriada
e estrio-reticulada.
A extinção de Transitoripoüis crisoporensrs é posicionada no limite
do Aptiano inferior/Aptiano superior pela quase totalidade dos autores
@ovrx et
alii, 1977,1982; Recau & VreN.r, 1986, 1988, l9g9; Drr.rx, 19g7; Reo,*r, 1992).
Exceção é feita ao trabalho de Lnra & Bolrr¡n¡acsN (l9gl), que a posiciona no
Barremiano superior.

jardinus

Don¡ ¿r alii (1982), consideram que a presença

e

d,e Afropottis
A. aff. A. jardinus, espécies freqüentes nesta biozona, são diagnósticos

de idade neo-aptiana a cenomaniana.

A amplitude vertical da espécie

Sergipea varivenucata,

ê

considerada como restrita ao Aptiano superior (Ln'r,l & Borrnruacn*, lggl; Doyrc
et alii, 1982; RecÆr & Vr¡,Na, 1989).
No presente trabalho, a extinção desta espécie foi convencionada
como coincidente com o limite Aptiano/Albiano na bacia. Tal procedimento está
de acordo com Írs conclusões de Lnn & Bo¡,ru.ru¡cmr (l9gl) e DE¡.¡.A-FAVRA ¿t ¿/ii
(1984).

o

aparecimento de grãos de pólen de angiospermas é de considerável

significado evolutivo e estratigráfico. Grãos de pólen tricolpados de origem
angiospérmica têm seu primeiro aparecimento no Aptiano (Recelr et atii, L974:
J¡nonrrÉ et alii, 1974; Dovr¡ et atit 197'l,l9g2;Mulun, 1966, 1970;BneNNEn, 1976;
Gûspr r et alii, 1984:' scrn¡r.¡x, l99l), nas províncias microflorfsticas que abrangem
a atual região setentrional da América do sul e
^Á,frica. Na América do Norte,

seu aparecimento está bem documentado apenas em camadas de idade albiana
(Bnnu,ven, 1963; D.lvls, 1963; Pe¡wpr,¡,e, 1966; Nonnrs, 1967; Hporu¡¡o
& Nonrus, 196g;

sncr¡, l97l; snwesr.lve,

wnrc.lre, l9g0).

o

mesmo se verifica em ouras
regiões do mundo, como Peru (Bnnvmn, 196g);
^Á.frica (J.rnon.rÉ & M,lcronr, 1965);
América cenrral e .4,frica (couern, 1964); Australia (DerrveNN & pr¡vnoono,
1968); Nova Zelandia (Counen, 1958); Inglaterra (Knwn, 196g); Inglaterra
e Sul da
19?7;
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França (L,mrc, 1975, 1976); Pornrgal (Gnoor & Gnocrr, 1962a) e Russia (Borxovrrn4
l9s3).

Apesar da pouca diversidade, o presença de grãos de pólen
tricolpados nesta porção da Formação Alagamar susteûta, por si só, uma idade
neo-aptiana, a despeito da ausência de microfósseis ma¡inhos. Þas espécies de
angiospermas com primeiro aparecimento nesta parte da Formação Alagamar,
Tricolpites micromunus (Gnoor & PENNy) é citada por Dovr-e et alii 1977, corno
preselte na zona c-Yn. o mesmo se verifrca pâfa ¿¡s espécies Rousea georgensis
CBnswBn) Dsrn"rnxx e Liliacidites dividuus (pænce) Bnmn ren, bem como para
gêneros de tricolpados estriados e estrio-reticulados, surgidos nas biozonas
C-Vtr e C-IX, de idade neo-aptiana.

Não foram encontradas espécies restritas à biozona C, fato que
dificulta sobremanei¡a sua datação, pois a grande maioria das espécies contidas
na biozona B, ultrapassam esta biozona e avançam para a biozona D. Em função
da ausência da espécie sergipea variverrucata (aqui convencionada como tendo
nlvel de extinção coincidente com o topo do Aptiano), considera-se que a
biozona c é de idade eoalbiana. contudo, não se observa eventos microflorfsticos
que assegurem esta assertiva. como seu limite superior é truncado pela superfície
discordante que limita a Formação Alagamar e tâmbém o Andar Alagoas, considgrase igualmente que equivale em tempo ao neoAlagoas.

A biozona D é marcada pelo surgimento dos primeiros grãos

de

pólen elaterados, tetracolpados e poliporados, além da indubitável presença de
elementos marinhos na associação. Este pacote situa-se acima da discordância
erosional que limita o topo a Formação Alagamar; conseqüentemente pertence já
à megasseqüência marinha transgressiva (Formação Açu, em terra, e formações
Açu/ubarana, no mar). o aparecimento de espécies elateradas é considerado
¡¡¡¡ni¡¡1s¡¡s¡1e, como indicativo de idade eo- a mesoalbiana (JARDT¡¡É & Meor-one,
1965; Bnnrxm., 1968, 1976; Jenon¡É et alii, 1972; RBc.,u¡ ¿f alii, 197 4; Jmonr et
alii,
1974¡.,1974s; ÉIenNcn¡sN, 1974, 197 5; Lrrr,re, 1981; Lnre & Bolru.ru,rcmr, 19gl; Dovr.e
et alii, 1982; HocHuu, l98l; Guorr.t et alii, l9g4; Derex, l9g7; Anar et atii, l9g9;
Scrn,o.r.x, 1991; S¡r qno-CHEBoLDAEpT & Derex, l99l).
Receu (1989e, c) e Rrc.*r & VH¡.r (19g9), posicionarn as espécies
Elateropollenites dissimilis Rec¡r.r e Elateropollenites praecarsor R¡c¡r¡ na
biozona P-280 basal, como redefinida por Rsc.{Lr (r9g9c). consideram que as
mesmas têm seu nível de surgimento no topo do Anda¡ Alagoas, atribuiûdo
idade neo-aptiana a este nível. vale salienta¡ que ocorrem ali (evento verificado
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neste estudo) espécies poliporadas, elateradas e tetracolpadas, as qrEis no mr¡ndo
todo, e em todas as provlncias microflorlsticas já defìnidas, são consideradas
como formas ca¡acterlsticas do Albiano, mais propriamente do Albiano médio.

A figura 29, mostra a disuibuição vertical na escala internacional
dos principais grupos, gêneros e espécies diagnósticos de idade, apresentados
por diferentes autores e que definem a amplitude máxima, em terrnos de idade,
das camadas analisadas.

Os depósitos brasileiros atribuldos sem muitas dúvidas ao Aptiano
são mais evidentes, até o momento, apenas na Bacia de Sergipe-Alagoas. BeuRrã.¡
et alii (1987): Kotrrsouxos (1989) e Bmrcsrox & Kourscrxos (1991) apresentam datações

baseadas principalmente em nanofósseis, foraminlferos e amonóides,
reconhecendo o Aptiano superior em áreas desta bacia. contudo, acredita-se na
existência de camadas equivalentes em outras bacias, já que normalmente elas
representam a porção mais superior do Andar Alagoas. Esta caracteriza-se pela
ocorrência contemporânea de ostracodes (zona cytheridea (?) sp. gr. 2ol/zLg), e
de palinomorfos (topo da superzona Exesipollenites tumulus), defrnindo unidades
bioestrat,gráficas comumente identificadas na maioria das bacias cretáceâs do
Brasil. Esta seção, segundo a palinologia, abrange geralmente a porção mais
superior da biozona P-27o, elou a biozona p-280. porém, nunca apresentou, até
o momento' palinomorfos de origem marinha, diagnósticos de idade. como
documenta ambientes transicionais, ma¡cados pelas primeiras conexões marinhas
do cretáceo brasilei¡o, a caracterização paleontológica deste pacote é difícil,
em função das associações micropaleontológicas geralmente pouco diagnósticas
e da pouca espessura sedimenta¡. A porção superior, pré discordância, dos
estratos aqui analisados são correlatos aos destes sedimentos.

Em resumo, pelo acima exposto, pode-se concluir que o inlcio da
deposição dos estratos da Formação Alagamar deu-se entre o Aptiano inferior
(Membro upanema) e o Aptiano superior (parte superior do Membro upanema,
camadas Ponta do Tuba¡ão e Membro Galinhos). o Albiano inferior/médio pode
ser inferido para pequen¿rs porções do topo da Formação Alagamar (biozona c).
o Albiano inferior/médio está documentado pelas camadas marinhas aqui
definidas, pertencentes às formações Açu/Ubarana (Biozona D).
Salienta-se que a aparente continuidade destes depósitos, como
sugerida pela idade ora atribufda, prende-se ao baixo poder de resolução dos
métodos bioestratigráficos neste pacote, pois a discordância litológica é
indubitável.
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Conslderações 0erals

Ao se iniciarem estudos de reconstituição e

interpret açã,o
paleoambientais, paleoecológicas e paleogeográficas, deve-se ter em mente as
dificuldades e limitações em se deduzir, avaliar, ou concluir com acr¡rácia a
sinração ecológica do passado. Isto é particularmente verdadeiro, quando tratamos

de scdimentos pré-terciários, e ainda mais válido quando se trabalha
exclusivamente com palinomorfos, apesar da signiflcativa ajuda que os mesmos
têm fornecido na elaboração destas interpretações.
O primeiro passo é conhecer os parâmetros que caracterizam o
universo microflorfstico que servirá de base nas interpretaçöes, ou seja, o conjunto
dos palinomorfos.
Uma associação micnoflorfstica pode ser determinada pelas seguintes
variáveis (Ct.lrneu, t972): l) abundância das plantas na flora local, 2) quantidade
relativa de produção de esporomorfos pela planta, 3) distância entre os locais
onde as plantas cresceram e o sítio de deposição, 4) média de distfuicia transportada
envolvida, 5) preservação seletiva, 6) procedimentos de preparação das amostras.
A ausência de um dado táxon numa amostra pode indicar que a
planta mãe não estava presente na flora contemporânea ou que a probabilidade
de ser encontrada é extremamente baixa, embora a planta-mãe vivesse neste
tempo- De modo similar, a abundância de um dado táxon pode ser devido à
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grande produção de grãos da planø na flora local, excesso de produção pollnica,
ou proximidade do sltio de deposição. Estas variáveis aparentemente distorcem
o quadro real da flora contemporânea e complicam a interpretação.
Existem ainda algumas questões em aberto, com as quais vêm se
defrontando os palinólogos empenhados na reconstituição de paleoambientes.
Elas estito geralmente ligadas às dúvidas seguintes: (a) se os atuais grupos de
plantas vivem hoje nos mesmos ambientes em que sw¡s arcestrais viviam há loo
milhões de anos atrás; (b) se a morfologia dos grãos de pólen e esporos teria
permanecido estável dentro dos seus gn¡pos de plantas, dufante todo o tempo
envolvido, mesmo se admitindo um controle acu¡ado a nlvel de famllia; e (c) até
que ponto os gnrpos representados num determinado sltio deposicional refletem
a flora da área próxima a ele, isto é, quantos tipos seriam provenientes de outras
áreas e portanto deveriam ser desconsiderados.
Dentre várias restrições e pressuposições, que normalmente devem
ser levadas em conta num estudo paleoambiental e paleoecológico, ressaltam-se
as seguintes:

- A maioria dos grãos de pólen e esporos pré-pliocênicos não
podem ser atribuldos a gêneros botânicos viventes, com um grande grau de
ceÍteza (fnavensq 1982).
- Na paleopalinologia do pré-Quaternário os gêneros e espécies de
palinomorfos habitualmente usados são a¡tifrciais e baseados em vá¡ias diferenças
morfológicas, as quais podem ou não reflett relações naturais.
- Pressupõe-se como verdade que o táxon palinomórfico identificado
foi produzido por uma população homogênea de indivíduos morfologicamente
próximos, os quais compartilham condições ambientais simila¡es.
- Adrnite-se que as plantas que produzem grãos de pólen e esporos
fósseis simila¡es aos dos táxons atuais reagem a um dado ambiente de modo
muito próximo ao de suas análogas modernas. Tal fato se transforma¡ia em um
sério desafio se a amplitude de tolerância ambiental das plantas antigas fosse
significativamente diferente da de suas equivalentes atuais. por exemplo, Hrc¡cy
(L977, y.970) afirmou que qualquer associação fóssil inclui um número de
formas, cujas análogas modernas são apenas resqulcios que ocupam hoje uma
pequena fração de suas amplitudes geográficas e tolerâncias climáticas iniciais.
- Considera-se que uma rica associação florlstica, usando-se tantos
táxons quanto possfvel, fornecerá uma estimativa qualitativa das condições
climáticas no sltio de deposição quando uma flora particular predominava.
- Presume-se que as microfloras fósseis derivaram de vá¡ias fontes
de vegetação ao redor do sítio de deposição. por conseguinte a associação
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palinológica presente representa uma associação coletiva de toda a flora da
região. E ainda que esta vegetação estava adaptada ao clima reinante na área na
qual ela cresceu.
certâs evidências do registro fóss têm respondido parciarmente a
algumas das questões acima, e conseqüentemente aurnentado o grau de segurança
na obtenção de interpretåções verosslmeis; entre as mais importantes citam-se:

- As plartas sZio de um rnodo geral consideradas como sendo
organis¡¡6s bastante senslveis às alteraçöes dos fatores ecológicos terÍestres.
ANonsws (1961) constatou que, sob condições de mudanças climáticas, as plantas
estão muito mais aptas a migrarem para um local mais favorável do que se
adaptarem a sr¡a atual posição. Por conseguinte, uma mudança climática e outras
condições ambientais podem alterar, em muito, a flora num relativamente curto
espaço de tempo. rnversamente, se admitirmos que mudanças nas associações
florísticas refletem variação das condições climáticas e ecológicas, a análise das
floras fósseis fornecerá valiosas informações na interpretação do paleoclima e
da paleoecologia a elas contemporânea.

- Muitos gnrpos de plantas ainda existentes estão restritas a
deter¡ninados ambientes (por ex: Droseraceae, Sphagnaceae, etc.).

Enfim, se considerações adequadas são tomadas em relação a estas
variáveis e se uma análise cuidadosa da associação palinológica é feita com
base em métodos estatfsticos, um quadro paleoflorfstico bastante fÏdedigno pode
ser obtido.

2l

Paleoclima

As plantas que viveram no Cretáceo Inferior, na sua quase totalidade,
representam espécies e gêneros exdntos há longo tempo. por isso, tentativas de
se traçar analogias entre regimes climáticos atuais de baixa lacitude e regimes
de latitudes similares durante o Eocretáceo constituem hipótese bastante temerária.
Entretanto, inferências baseadas na totalidade da paleoflora (vinculada tão próximo
quanto possfvel às análogas ainda existentes) presumivelmente permitirão uma
razoável estimativa do tipo de paleoclima existente no tempo da deposição.
Se uma identificação taxonômica correta é possível, pelo menos a
nlvel de famflia, então interpretações podem ser delineadas a grosso modo,
particularmente quando usadas em sintonia com modelos paleoclimatológicos
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teóricos. Bnmo¡eR (1976) e

FTSRNcREÐ.

& cnr-ouove (1981), utilizando

dados

palinológicos do mundo todo na interpretação de paleoclimas globais du¡ante o
Cretáceo, estabeleceram cinturões microflorísticos com signifrcado climatológico.
A área objeto do presente estudo, pelo seu conteúdo esporo-pollnico e posição
geográfica, insere-se na Provlncia "Norte-Gonduânica" de Bnmrx¡n (op. cit.),
que é essencialmente a mesma "Provfncia pré-Albiana oeste-africana e sulamericena" (w.A.s.A.) de Hm,NcneE:¡ & csr.oNov¡, (op. cit). Estas provfncias
ocupav¿¡m uma faixa de aproximadamente 15" de latitude em ambos os lados do
paleoequador, e são tidas, como representativas de ambientes de clima quente e
seco.

Análises estatlsticas das composições polrnicas foram utilizadas
neste trabalho também para avaliar o paleoclima reinante na época Alagoas na
Bacia Potiguar. os resultados indicam que predominavam du¡ante o Alagoas os
elementos xeroffticos (essencialmente grãos de pólen dos gêneros classopollis e
Equisetosporites). Elementos higrófitos tais como esporos de samambaias,
notadamente dos gêneros cyathidites, cicatricosisporite s e perotrilites, estão
também presentes em proporções menores. Desse modo, o paleoambiente inferido
parà a Formação Alagamar é o ce um clima predominantemente árido, não só
pelo domlnio dos elementos xeroffticos, como pela presença de carbonatos que
rIulrcarn estes depósitos, a exemplo do que ocorre em muitos dos estratos brasilei¡os
deste intervâlo de tempo.

Calcados na análise da distribuição percentual dos grupos de
palinomorfos (Fig. 22) presentes na seção estudada, destacamos os mais
representativos e o seu papel na influência climática desta seção, fornecendo os
subsldios para as supracitadas conclusões paleoclimáticas.
- Rimulados
Predominantes em toda a seção, com leve tendência a decrescer na
parte superior da mesma.
O habitat destas gimnospeûnas xerofíticas da famfia extinta das
cheirolepidiaceae ter¡¡ sido objero de vá¡ios esrudos e especulações (pococx &
hNsoNrus, 1961; Tuovnsor,.r, 1969; Rrvne et alii, 1970; Vnx¡¡n*æev, 1970; DB JensBy,
1973; Lru¿, 197 6s, l9i8s; Snrvrsreva, L916t, s; CoumNer, l9g0). Represenradas quase
que exclusivamente pelo gênero classopollis, são consideradas como dominantes
em regiöes áridas de baixa paleolatitudes, com ocorrência fóssil em sedimentos
que mostram clara tendência à aridez (Huores, 1973; Bnu.n,rnç 1976; Upcnr-ncs &
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Dovæ' 1981). são também comumente consideradas como melhor adaptadas a
climas secos e possivelmente a condições de solos salinos próximos à costa
(Pococr & hNsoNrus, 1961; Pococr, 1970.1,, n; Fn lrorr, 1975)..
Arvw (1982) atribui a Frenelopsis e pseudofrenelopsis a produção
dæ classopolhs, árvores que segundo R¡r¡r:-.q & Du.orn (1986) eram amplamente
disseminadas na vegetação das regiões tropicais no Eocretáceo. possuiam várias
caracterlsticas das atuais plantas que habitam ambientes secos ou salinos, tais
como: caules nodados, brotos suculentos, reduzida cobertu¡a foliar, espessas
cutfculas papiladas e aberturas estomatais deprimidas.
No entanro, de acordo com Doyr¡ ei alii (l9g?), é diffcil imaginar
como estas cheirolepidiaceae pod,etiam dominar totalmente as palinofloras, a
menos que elas constituissem a maioria da vegetação regional, e não apenas a
das áreas próximas à costa ou ao redor de lagunas. Ainda segundo estes autores,
existem igualmente boas evidências de que estas plantlq não eram obrigatoriamente
xeroffticas e/ou halofíticas.

- Inapernuados
Presentes com relativa abundância em toda a seção, são indicativos
de climas secos. segundo Dovr¡ et o-lii (1982), os grãos inaperturados, morrnente

os ligados às Araucariaceae, habitavam regiões presumidamente tropicais.
Kussrr-ov (1978), concluiu que as Araucariaceae dominavam num cinturão de
baixas latitudes em climas de veräo seco com formação de red-beds.
- Triletes

Apresentando grande diversidade e relativa freqüência em toda a
seção, indicam de uma maneira geral a existência de cond.ições rimidas, a exemplo
das suas representantes atuais. De acordo com sc¡¡n¡Nr (19g7), as pteridófitas
cresciam em habitats úmidos próximos aos rios e lagos de águas rasas.
Denrro d,n g¡.trpo, as Cyatheqceae (Cyathidítes), Matoniaceae
(Metonisparites), Osmunthtctge ( Biretisporites ) e gchizee14çei,g ( CieatricosÌspordtes) preferern climas quenfes (Lnrn, 1978u poNs 19gg).

- Poliplicados

A abundância de grãos

de pólen atribuíveis às Ephedrales/Gnetales,
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presentes com relativa abundância em toda a seção, tem. sido usada como uma
evidência para aridez na Provfncia Gondwana Norte, com base no seu caráter
xerofftico. Dovr¡ ¿r alii (1982), ao notar â presença abundante de cheirolepidíaceae
associada às Ephedrales, sugere que ambas estavam adaptadas a condições
semelhantes de faixa climática e que provavelmente dividiam o ambiente em
relação a algum out¡o fator qualquer, sendo as Ephedrales menos tolerantes às
condições salinas. Estes autores sugerem uma divisão de habitat para ambos os
grupos' sugerindo que as Gnetales podiam talvez dominar habitats arenosos e
pântanosos em ambientes flúvio-deltaicos, enquanto que as cheirolepidíaceae
dominavam á¡eas de não deposição e melhor drenadas.
- Bissacados
Presentes em percentagens inexpressivas na associação, tornam_se
mais representativos em direção ao topo da seção. Tal escassez é geralmente
indicativa do domlnio de climas não tropicais (Lnvr,ç 197g,1).
J*on.¡É et alii (1914) e Doyr.e et alii (L977), inrerpretaram que o

quase desaparecimento dos grãos de pólen bissacados durante o BarremianoAptiano, mor¡nente os ligados às podocarpáceas, era uma forte evidência a favor
do aumento de a¡idez nesta fase. contudo, D,ovt¿ et atii (19g2) reavaliaram que a
mais provável explicação para este sensível declfnio seja a destruição erosional
das terrâs altas, mais frias e rímidas, pelos
'lltirnos estágios da evolução rifte.

- Angiospermas

A exemplo dos bissacados, os grãos de pólen atribuldos

às

angiospermas são escassos, a despeito do seu significativo aumento nâ parte
superior da seção. Dovln et alii (1982) e Rs-rer-¡.¡cr & Drlcupn (19g6) sugerem que
as angiospermas teriam ocupado tanto as áreas costeiras como as interiores, com
amplo espectro climático. Estudos realizados por Rrr,rlecr & DnrHsn (19g6) ern
diferentes regiões da América do Norte confirmam a ocorrência de angiospermas
em vários ambientes costeiros, inclusive de mangues.
Em resumo, do quadro acima exposto, pode_se inferir pelo domínio
dos elementos xeroflticos, que o clima reinante durante o tempo Alagoas na
Bacia Potiguar' a exemplo das bacias de todo o nordeste, era predominantemente
quente, árido a semi-árido (embora vegetações de microclimas rlmidos subsistissem
em nichos localizados). Também os dados litológicos, tais como: a presença de
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carbonatos e de smectitas, com estes últimos implicando em longos perlodos
secos e curtos episódios rlmidos para a fixação dos óxidos e hidróxidos na sua
formação (R¡vos, 1980), constituem forte indicação deste tipo de clima.
Esta conclusão está de acordo com os demais dados disponlveis
para esta seção e suâs cronocorrelatas regionais (Lnae, 1976e, s; l97gl, r, 1979r, c;
1982; 1983, 1990; PBrn¡, 1983; 1987; R¡¡r,ros, 1980; R¡cru, 1987c, ¡; Rncarr, l9g9a, r, e;
R¡cer¡ & Go¡rz¡rce, 1985; Vr.rN,l, 1986; B Bunr-¡¡r & RBc¡r.¡, l9g7; Vrvrcns & RscALr,
1987). Corrobora também a qu¿¡se totalidade das discussões e inferências versando
sobre as particularidades da flora do Gondwrna Norte, que tem conclufdo por
um clima á¡ido ou serni-á¡ido (sazonalmente seco). Evidências para tal são
propiciadas pelo domfnio de classopollis e grãos de pólen de Ephedrales,
subordinados a esporos de samambaias, e pela presença de depósitos de sal nas
bacias de tipo rifte do Atlântico sul (BnmrNen, 1968, 1916; JnnowÉ et atii, 1974:
Dow.¿ et alii, 1977,1982).

5) flmbientes de Deposição
Os palinomorfos de um modo geral comportam-se como partfculas
detrlticas que são careadas para o ambiente de deposição, através de correntes

de ar e principalmente de água. A maioria destes palinomorfos (sensu lato)
possuem dimensões de silte. Por conseguinte, alguns parâmetros válidos para os
sedimentos podem ser aplicados às associações palinológicas objetivando chegar
a algumas conclusões paleoambientais. Dados de Kuvl et alii (L9s5) e MûurR
(1959)

no oeste venézuelano, de

wNr

(1965) na Inglarerra,

e de Dnle (1926) na

Noruega' sugerem fortemente que ambientes sedimenta¡es podem ser interpretados
a partir de parâmetros estatísticos em associações palinológicas. Em importante
pesquisa no delta do orenoco, scHstrfi.¡c & prprpeRxopN (19g4) também estuda¡am
os processos de soterramento e preservação de restos detríticos de plantas

terrestres num ambiente deltaico de deposição. Assim, as interpretações
paleoambientais ora postuladas levaram em conta também os dados geológicos
obtidos.

Como visto na evolução tectono-sedimentar, a fase em que se
formaram os depósitos aqui estudados caracteriza-se pelo declínio da atividade
tectônica, pela peneplanização das áreas altas e pelo preenchimento nos baixios
ou partes não entulhadas dos grábens pelas bacias lacustres, antecedendo a forte
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transgressão marinha do Cretáceo médio/superior.

Nùma visão global da composição microflorlstica recuperada,
inserida no contexto geológico supracitado, observa-se que sobre a superffcie
peneplanizada (horizonte erosivo discordante que marca o limite inferior do
pâcote estudado) iniciou-se uma deposição sob condições de ambiente subaquático
continental, deduzida pela ausência de elementos, do microplâncton marinho e

presença de palinomorfos continentais. Além da presença de carapaças de
conchostráceos e ostracodes não-ma¡inhos. A riqueza em esporos e grãos de
pólen, ligados à va¡iedade do reslduo orgânico (cutículas + tecidos vegetais) e a
uma microflofa dominantemente girnnospérmica, sugerem depósitos em ambientes
deltaico continental. A presença dos grãos de pólen inaperturados e monossacados,
crescente em direção ao topo do Membro lJpanema, sugere a ocorrência dc
excelentes condições de drenagem durante sua deposição. As terras emersas, ou
os deltas adjacentes deviam ser inicialmente secos ou drenados sufrcientemente
para sustenta¡ o domlnio de uma flora de gimnosperma s (Araucariaceae,
cheirolepidiaceae, Gnetaceae). rJm âspecto relevanre é a virtual ausência ou a
relativa insignificância, na seção, de grãos de pólen bissacados, que raramente
excedem 3vo do total contado. Esta escassez e/ou ausência indica que o número
de confferas na planlcie cosreira, frente deltaica ou pântanos (subambientes
inferidos para o Membro Upanema por: Souzr, 1982; Cosre et atii, 19g7; L¡wr,
1987; PoNre & Mer.^, 1987), era ext¡emarnente baixo na bacia ou nas suas
proximidades. A presença de condições subaquáticas (lacustres) localizadas é
atestada pela maior diversidade e abundância de palinomorfos; além de carapaças
de conchostráceos e palinofácies I (abundantes em alguns nlveis).
Conchostráceos são atualmente encontrados em poças temporárias,
áreas rasas e lagos, seja em climas úmidos ou semi-á¡idos (Tescn, 19g0).

Numa sucessão normal e gradacional em sistema dominantemente
lacustre, iniciou-se a deposição das camadas ponta .de Tuba¡ão. Nestes estratos
observa-se, em alguns poços, que os esporos sofrem sutil queda percentual em
relação ao topo do Membro upanema, sugerindo decréscimo das condições de
umidade. contudo, em alguns nlveis ocorrem concentrações significativas dos
mesmos' indicando a existência, nesta fase, de nichos relativamente mais úmidos
de deposição ao redor do lago. o contínuo domínio dos grupos xerofíticos
indica que as condições gerais eram continuamente á¡idas ou semi-áridas. o
domínio dos classopollir nestas camadas encontra explicação nas constatações
de que as plantas produtoras destes grãos de pólen também floresciam em
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estratos lamosos (or,or¡nv, 1976; RerALr.Ar & Þrl-cHsn, 19g6), lagunas salobras
(Dor-uoerxo, 1978; Rer.lr.ulx & Dursen, 1986), e lagunas tropicais hipersalinas
(D,rcHlr.lx &, PensoN, 1977; Prnrnrs et alii, 1979; Rer.nrrer & Du,cuen, 19g6). A
presença repetida ou cfclica de nJveis ca¡bonáticos implica oscilações eustáticas
da lâmina d'água culminando em fases de ressecamento do sistema lacustre e
eventuais perlodos de exposição subaérea (indicados por estn¡turas em teepee).
condições pântanos¿¡s também podem ser aventadas para partes localizadas das
camadas Ponta do Tubarão, como parece indica¡ o aumento de estratos carbonosos
e a presença de nlveis extrer¡ramente delgados de carvão. A presença de algas
(Botryococcus), matéria orgânica amorfa (palinofácies Iþ, e ausência de elementos
ma¡inhos são geralmente indicativas de habitats não-marinhos de águas estagnadas,
rasas e mais ou menos mesotróficas, o que é também atestado pela riqueza em
ostracodes.

Estudos prévios têm considerado hipóteses de que as Camadas
Ponta do Tubarão tenham sido sedimentadas em ambientes de planlcie marginal
de sistemas lacustres (Lrr'r,t, 1987) e/ou planície de maré do tipo "sabkhas",
formadoras da plataforma argilo-carbonática, como sugerido por C,qnv,uno (19g5)
para a deposição das camadas Trairi, da Bacia do ceará, correlatas às camadas
Ponta do Tubarão. De acordo com Tu¡. (1978), este ambiente resulta de um
sistema ceposicional litorâneo de baixa energia, dominado por planlcies de
maré, sob clima árido ou semi-á¡ido, com pequenas variações de relevo.
Assoreando o lago representado pelos sedimentos domina¡rtemente
argilosos e carbonáticos das camadas ponta do Tubarão, depositaram-se clásticos
mais grosseiros e folhelhos de água mais profunda do Membro Galinhos,
evidenciando progradação máxima.

'

A presença de esporos das famfias schizaeaceae

e Greicheniaceae

indica a existência de ambientes pantanosos ou brejos, bem como de ambientes
abertos bem drenados, à semelhança dos habitats atuais das samambaias destas
famílias (Tnvor & Trvor, 1982).
Lu¡,, 1987; Po¡r¡e & M¡¡¡, l9g7; Cosre ¿/ atii 1997, consideram que
os depósitos do Membro Galinhos refletem progradaçöes deltaicas. Lrue (19g7)
postula que se trata de deløs lacustres do tipo Gn-annr, em resposta a oscilações
tectônicas e climáticas ao frnal do tempo Alagoas.
Um quadro do sistema deposicional ocorrido na ,.bacia Alagamar,,
é, a grosso modo, sugerido na figura 30. Resumidamente, teríamos um ambiente
de terras baixas, com planlcies provavelmente marcadas por lagos, cha¡cos e
pântanos, e atravessada por cursos d'água, de modo geral altamente sinuosos,
em função do baixo gradiente, com área montanhosa distante.

FrG.30

MODETO DEPOSICIONAT
DA FORMAçAO ATAGAMAR
5
O

lol
Dinoflagerados marinhos e microforaminrferos quitinosos ocorrem
n¿¡ parte mais superior da seção, já na base das formações Açu./ubarana,
ind.icando
influência marinha relativamente contlnua nesta pr¡rte da seção. Embora a maioria
das amostras estudadas apresente baixas porcentagens destes elementos (menos
q''e 37o), algumas mostram picos de até,2ovo, ind.icando que as condições marinhas
flutuavam em grande escala. o elevado número de grãos de póren e esporos
associados aos dinoflagelados, neste caso, provavelmente indican condições
salobras.
A abundância de palinomorfos de origem terrestre, aliados aos
palinomacerais indicam uma posição muito próxima da linha de costa
nesta
parte da seção- contudo a pujança dos folhelhos e a presença de dinoflagelados
sugere deposição em ambiente ma¡inho próximo à costa; ou em corpos de
água
parada comunicando-se intermitentemente com o mar através de canais
de maré
(lagunas?).

Em resumo, a presença esporádica de delgados nlveis de carvão,
aliada a presença de argas do gênero Botryococcus e de fragmentos quitinosos
de carapaças de conchostráceos, assim como a ausência de quarquer elemento
do

microplâncton marinho, permitem

inferir um ambiente de

deposição

essencialmente não-marinho para a Formação Alagamar.

Coneapondo-se a estas evidências, estudos geoquímicos (M¡rro
Er.A,Lrr' 1984' 1988; Mruo & Mexwru-, l99r) calcados em feiçöeg
isotópicas e
molecula¡es (biomarcadores), têm considerado a existência de ambiente marinho
evaporftico à época da sedimentação das camadas ponta do Tubarão e Membro
Galinhos.
Avalia-se neste trabalho que tais dados refletem muito mais a'mento
de salinidade da água do lago (concentração de sais por evaporação), que
propriamente ingressão do ma¡.

As condições ma¡inhas iniciam-se na deposição dos estratos das

formações Açu./ubarana, evidenciadas pela presença de dinoflagelados
e carapaças
quitinosas de microforaminfferos. corroborando estes dados, vrvmns (corra.
eess.)
em estudos de dezenas de poços da bacia encontra elementos micropaleontológicos

ma¡inhos apenas nos depósitos acima da discordância erosional que separa
a
Formação Alagamar das formações Açu/Ubarana.
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Ensaio Paleogeográfico

rnformações de ordem paleontológica, sedimentológica e tectôrica
para o Alagoas em particular e para o cretáceo brasileiro como um todo, têm
sido iüterpretadas na literatura. Reflexões sobre o paleoambiente no cretáceo
brasilei¡o a nlvel geral foram feitos por pernr (19g3, l9g7), Lnr,r (19g3), vraN¿.
(1986) e RecA'.¡ (1986). Estes autores sugerem que o clima no tempo
Alagoas
(Aptiano) era quente e seco com perfodos mais rlmidos, simila¡ à vegetação
vivente que floresce atualmente abaixo dos 25"N de latitude.
Rec.{u & Gorvz¡oc. (1985), Vrv*ns & RscALr (19g5) e Cærro et alii
(1987)' discutiram generalizadamente os paleoambientes, com base nos
palinomorfos e foraminfferos bentônicos da Bacia podguar.
No presente estudo, aproximadamente 70 gêneros de esporos foram
observados, sugerindo uma diversificada flora de samambaias, licopódios e
briófitas nas porções úmidas do habitat. A vegetação dominante consistia de

gimnospermas (rimulados, inaperturados, monossacados e poliplicados)
florescendo num clima relativamente quente e seco do sistema flúvio-deltaicolacustre da Fofmação Alagamar. os grãos de pólen produzidos pelas angiospermas
formam um componente bem reduzido de toda a palinoflora. os grãos de póren
bissacados de gimnospermas são interpretados como originários parcialmente
rlâs porções melhor drenadas deste sistema, e das regiões
mais elevadas, distantes,
situadas provavelmente ao sul.

A alta diversidade da vegetação encontrada nestas camadas sugere
um clima com altas temperacuras, um tânto quanto sim ar aos climas
contemporâneos de baixas latitudes e ao da própria posição atual da baciaMapas paleogeográfrcos (Bnow er alii, 197 4;H.ær*n, 1979), mostr¿¡m
que durante o Aptiano o nordeste brasileiro pafece ter estado aproximadamente
na mesma posição em relação ao equador que a atual, indicando que as condições
climáticas não deveriam ser tão diferentes das de hoje.
Evidências de uma origem tropical d"s angiospermas e subseqüente
migração em direção aos pólos, como sugerido por A:<rr-noo (1952, 1959, 1970),
R¡'vn¡ & AxeLRoo (1974) e Hucs¡s (1977), são consistentes com a presença pouco
diversificada dos grãos de pólen de angiospermas ora verificadas.
Pode-se afirma¡ que no Membro upanema a sed.imentação oconeu
primordialmente em ambiente flúvio-deltaico; que nas camadas ponta
do Tubarão

domina¡am ambientes lacustres e que no Membro Galinhos a deposição foi
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essencialmente deltaico-lacustre. Entretânto, deduz-se pela composição
microflorfstica da seção que todos estes ambientes estão documenEdos ao longo
de toda a seção.

Discutem-se abaixo, os palinomorfos presentes em correlação com
suas possfveis produtoras, e os nichos particulares em que as mesmas floresciam
no sistema flrivio-deltaico-lacustre da Formação Alagamar.

-

A Cobertura vegetal na área dominada por deltas

Atualmente, em deltas de climas temperados, são geralmente as
plantas tipicamente herbáceas que colonizam as áreas abertas. porém, em regiões
tropicais, estas á¡eas virgens, são ocupadas por várias espécies de árvores de
mangue' devido ao seu mecanismo vivíparo de dispersão, à sua adaptabilidade
em sobreviver a rápidos soterrÍrmentos, e à resistência a altas salinidades (Snlxe,
1984).

Apesar de não se considera¡ como ambiente próximo a costa, este
quadro p¿fece ser bastante próximo ao existente no início da deposição Alagamar,
numa fase pós-peneplan ização, e que persistiu mais restritamente até o frnal do
Ciclo Alagoas.

Por outro lado, espécies viventes de mangue pertencem

às

angiospermas, um gn¡po de plantas que não dominava o registro fóssil de baixas
latitudes antes do cenomaniano. Ademais, parece improvável que os mangues
tenham existido antes do Mioceno (MIILLER, lggl).
As mais antigas angiospermas nos depósitos brasileiros, bem como

as poucas formas primitivas da Bacia potiguar, eram muito provavelmente
excedidas pelas numerosas samambaias que integravam as planøs que colonizaram
e ocuparam áreas próximas ou dentro do delta.
Talvez tenham existido á¡vores de aptianas não angiospérmicas,
com hábitos similares às viventes nos m¿u¡gues atuais e que podem futuramente
vir a ser identificadas em paleodeltas através de pesquisas palinológicas e
paleobotânicas. Estas deverianr ser árvores tolerantes a altas salinidades
ea
flutuações de profundidade da lâmina d'água (quadro similar ao deduzido para a
deposição Galinhos).
As angiospermas certamente não constituíam a flora primária da
á¡ea dos deltas da Formação Alagamar. Elas parecem ter sido um pequeno
componente du¡ante o Aptiano-eoAlbiano na região. A cobertura vegetal muito
provavelmente era dominada por gimnospermas e pteridófitas, provavelmente
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arbóreas e/ou herbáceas e a margem destes deltas.teriam provavelmente aparência
si¡nilar à de alguns deltas atuais de clima temperado, sem mangues.

As plantas produtoras de grãos de pólen do gênero Classopollis
têm sido concebidas como do tipo de mangue @errrw, 1975). outros autores tem
tåmbém considerado que as plantas-mães destes grãos habitavam as faixas costeiras
(Werr,, 1965; HucHss & Moooy-Sru¡nr, 1966; Hucu¡s, 1973), enquanto alguns
sugerem lrtt a co*ooìdade florfstica vivendo desde a planlcie até as terras altas
(Meous & Poxs, 1967; vÆan¡¡¡sEv, l9?0; sn¡vrsuv e, 1977). outras interpretações

(urcuuncn & Dovr¡, 1981) consider¿rm que classopollis não pode ser usado
isoladamente para indicar ambientes costeiros.
Existe abundância de crassopoüis nos sedimentos brasileiros do
Aptiano. como estes sedimentos, na Bacia potiguar, não afloram, não se observou
até o momento a presença de raízes ou troncos de plantas nos mesmos. Ademais,
apesar da presença freqüente de fragmentos de caule e folhas e nlveis de carvão
nestes depósitos, observados em testemunhos, (Lnr,l, coM. pEss., 1992), inexistem
estudos paleobotânicos destâ formação.

Conclui-se desse modo que a vegetação que colonizou estas áreas
deltaicas não era similar às atuais plantas de mangue. contudo, a melhor concepção
pa¡a estas colonizadoras seria a de plantas herbáceas, eurialinas, que poderiam
estar relacionadas aos licopódios, samambaias e/ou a árvores relacionadas às
cheirolepidiaceae e Ephedrales/Gnerales, já que os rimulados e poliplicados
dominam a associação. como estão bem representadas e náo possuem hábitos de
mangue' as coníferas e as pteridófTtas, parecem ser as outras opções disponíveis,
na colonização desta á¡ea deltaica continental.

- Vegetação das áreas baixas no domínio lacustre

Além da cobertu¡a vegetal da á¡ea de frente deltaica,

presume_se

que unrâ vegetação mista de matas e pântanos ocupava as á¡eas prodeltaicas e
lacustres, mais úmidas. Riachos distributá¡ios e canais delta.icos, provavelmenæ
meandrantes, cruzavarn as áreas próximas ao lago. Devido a isto é provável que
esta vegetação mista tenha contribuldo com a maioria dos grãos de esporos e
pólen identificados neste estudo. A maior ocorrência de grupos particulares,
localizados nos poços' seja de pteridófitâs, seja de gimnospermas, provavelmente
derivaram desta á¡ea. A pobreza em grãos de pólen de angiospermas sugere que
muito poucas plantas com flores ocupavam esta á¡ea. por out¡o lado, a maioria
dos palinomorfos documentam uma alta diversificação das samambaias, e em
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menor escala de licopodiáceas e briófitas, todas provavelmente abundantes tanto
na planfcie de inundação como nas bordas do lago. .Á,reas protegidas, rasas e
quentes, nas bordas e no interior do lago eram povoadas pelos conchostráceos e
ostracodes.

- Florestas das terras altas
Supõe-se que alimentando o sistema deltaico, provavelmente em
direção ao sul, existiam terras altas, as quais deveriam estar a poucas dezenas
de quilômetros, a julgar pelo afluxo persistente de sedimentos arenosos e
conglomeráticos na área estudada. Estas áreas altas (Fig. 3O) provavelmente
sustentavam uma floresta de coníferas, que forneceram os grãos de pólen dos
gêneros Vitreisporites, Cedripites, Callialasporites e Araucariacites. Apesar
dos grãos bissacados destas coníferas serem pouco significativos em termos
percentuais, eles atestam a presença destas plantas e de porções secas e emersas
na região. Como possivelmente estas terras emersâs adentravam o sistema deltaico,
a vegetação de confferas, invadindo estas áreas, propiciava a fo[te das formas
sacadas detectadas, nas contagens, nas áreas mais distais dos deltas e interiores
do lago. Infelizmente não existem registros identifrcados de folhas, rafzes, ou
troncos nos depósitos desta idade no nordeste brasileiro, que pudessem documentar
a presença das macrofloras aqui aventadas. Restos de coníferas têm sido reportados
de depósitos mais antigos.
Pode-se argumentar que estes grãos de pólen de coní1þras foram
carreados ao longo de distributá¡ios, ou que os grãos de pólen foram transportados
a longa distância pelo vento ou água. Contudo, tem sido demonstrado que partes
aéreas das plantas são depositadas relativamente próximas da planta-mãe (Sercrn,
1980, l98l). A maioria dos palinomorfos contados devem ter vindo de poucos

quilômetros de onde foram sepultados (isto se aplica mais diretamente aos
esporos). Tnevense & Gr¡¡sspnc (1966, p.428) afirmam que "... deve-se assinalar
que a grande massa de grãos de pólen de Pinus, ou qualquer outro grão de pólen,
cai dentro de poucas milhas das árvores de origem, a menos que o ar esteja
muit'o turbulento. " Eles também indicam que a deposição de grãos de pólen de
pinus é geralmente maior próximo à fonte, decrescendo à medida que se afasta
da mesma. Tson¡ov (19690, n. 80) diz que "...experimentos com chuvas de grãos
de pólen atuais sugerem que a maioria dos grãos de pólen que ocorrem como
fósseis têm sido transportados a curtas distâncias antes de se incorporarem aos
sedimentos". Além disso cita que plantas crescendo dentro de uma bacia, ou
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numa área de deposição, podem depositar seus grãos de pólen ou esporos
praticamente in situ. A aplicação destes critérios foi usada aqui para interpretar
os tipos de vegetação das áreas dentro e nas proximidades do sistema deltaicoflúvio-lacustre da Formação Alagamar. Obviamente, prevê-se que uma fração
dos grãos de pólen e esporos contados são provenientes de grandes distâncias.

-

Domínio marinl¡o

e

salobro

Dinoflagelados e microforaminfferos quitinosos ocorrem nas
amostras do topo da seção, acima do nível de discordância que limita
litoestratigraficamente a Formação Alagamar. Embora documentada em apenas
três poços e em baixas porcentagens, suas presenças indicam que as bases das
formações Açu/ Ubarana registram episódicas inundações por águas do ma¡.
Sugerem um baixo relevo, próximo ao nível do ma¡ provavelmente representando
ambientes de águas salobras.
Finalmente, em discussões versando sobre paleoclima, paleoecologia
e paleogeografra de uma dada região, com os conhecimentos atuais, não pode

prescindir de pelo menos menções sobre possíveis influências de fatores
extraterrestres. Vá¡ios autores têm especulado sobre a possível influência destes
fatores extratenestres no paleoclima da Terra.
Gnnan.r (1979), em estudos paleoclimáticos, discute com propriedade
as mudanças climáticas em função de parâmetros como flutuações na radiação
solar, explosões solares, estações cósmicas e variações na excentricidade da
órbita terrestre. Arvanrz et alii (1980,1982), em estudos no limire creráceo/Terciá¡io,
apresentâm evidências de que eventos extraterrestres influencia¡am o paleoclima
tefTestre.

Consideramos contudo, que estes eventos são, no momento,
especulativos e de difícil demonstração. E que ainda mais difícil é reconhecer
seus efeitos na flora e fauna tefrestre através do tempo geológico. por conseguinte,
nenhuma abordagem, além destas considerações, pode ser feita no sentido de
documentar um possível evento desta natureza afetando o clima e a palinoflora
dos depósitos aptianos da Bacia Potiguar.

UI-

RFINIDNDES BOTÊNICRS
RSSOC I R

TIR

M I CROFTOR i Srl cn

As afinidades botânicas de gêneros e espécies paleopalinorógicas
têm sido estabelecidas através de comparações morfológicas,
ou seja, pera
semelhança com palinomorfos atuais ou pelo seu reconhecimento
in situ em
meio aos megafósseis vegetais. De acordo com Sn¡cn (1964),
os grãos de pólen e

esporos fósseis só podem ser correlacionados seguramente
com sua planta-mãe
quando obtidos de frudficações ligadas aos restos
daquela.
Como esperado, as opiniões dos diferentes autores com respeito
a
tais afinidades são conflitantes. procu¡ou-se aqui apresentar
as conclusões mais
aceitas ûa literatura, inclusive nos casos onde existem mais
de uma afinidade
freqtientemente atribuída.

As interprerações paleoambientais e paleoecológicas foram baseadas
nas associações entre os gfãos de pólen e esporos e
suas respectivas plantas-mãe.
Entretanto essas correlações guardam elevado grau de incerteza,
particularmente
no caso da Formação Alagamar, onde desconhecem-se
macrofósseis vegetais.
A figura 31 most¡a as correlações definidas entre os grãos de
pólen e esporos identificados rra associação e seus
tipos vegetais correspondentes,
bem como o tipo de es*ato da planta e seus hábitats an¡ais.
Tais dados revaram
em conta a opinião de diversos autores e foram considerados quando
das
interpretações ambientais e paleoecológicas.
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Briófitas e Pterldófltas

Os grãos de esporos relacionados às briófitas e pteridófitas
constituem um dos importantes elementos da associação, presentes em todos os
nfveis da seção analisada. Incluem-se aqui os grãos de esporos monoletes e
triletes, representâdos por 42 gêneros e 73 espécies correspondendo às seguintes
famf ias þo¡ânisas;
(a) triletes lisos - as plantas produtoras destes grãos são briófitas
ou pteridófrtas ligadas às famllias cyatheaceae, sphagnaceae, Gleicheniaceae,
Matoniaceae, Osmundaceae, Dicksoniaceaei

(b) triletes ornamentados - grupo extremamente variado, com
representantes principalmente nas pteridófitas, sendo raras as formas ligadas às
briófrtas. São correlacionáveis, além das famílias citadas para os triletes lisos,
com às famllias sellaginelaceae, Marsileaceae, Lycopodiaceae e schizeaceae.
Esta última é a mais importante famflia representante da flora de pteridófitas no
cretáceo Inferior a médio, que inclui esporos cicatricosos, reciculados, rugulados
e alguns vem¡cados.

(c) triletes perisporados - correlacionáveis à família Marsileaceae,
que representa formas aquáticas.

(d) monoletes - também representantes das pteridófitas,
principalmente das famfia s Polypodiaceae e Schizeaceae.
CYATHEACEAE - Samambaias de grande porte (estrato arbóreo).
Estão confinadas preferencialmente nas florestas das montanhas de regiões
tropicais a subtropicais, com algumas espécies em áreas temperadas, especialmente

no hemisfério sul. Vivem principalmente em florestas úmidas. No nordeste
brasileiro vivem nas sombras das matas setranas.
DICKSONIACEAE - Samambaias arborescentes, a exemplo das
cyatheaceae, e importantes fontes de xaxim- Embora a maioria das espécies
sej arn tropicais, umas poucas são encontradas tâmbém em regiões temperadas.
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GIÆICHENIACEAE - plantas constiruinres do estrato herbáceo.
são cosmopolitas, encontradas nas regiões tropicais e subtropicais; preferem de
modo geral habitat seco. são as samambaias mais freqilentes no Brasil todo;
ocorrem no Nordeste habitando as encostas ensola¡adas das regiões sefranas.
LYCOPODIACEAE - Plantas de pequeno porre (esrrato herbáceo).
cosmopolitas, são encontradas atualmente em hábitats de clima tropical, temperado
e até ártico. Porém, a exemplo de outras pteridófrtas, geralmente preferem
hábitats úmidos e sombreados. Preferencialmente ocorrem em florestas tropicais
a subtropicais. Distribuem-se por todo o Brasil (gênero Lycopodium), inclusive
no Nordeste, onde habitam as serras.

MARSIIÃACEAE - Plantas consti_tuintes do esrraro herbáceo.
Apresentam vasta distribuição, quase cosmopolita (rara na América do Norte).
Possuem hábito aquático, vivendo inteiramente submersas ou crescendo em
terrenos brejosos, caso em que as folhas são aéreas.

\I'IATONIACEAE - Constiruintes do esrrato herbáceo. Arualmente
são representadas pelos gêneros Phanerosorus e Matonia, e estão confinadas à
Malásia, Bornéo e Nova-Guiné. Trata-se de samambaias ternrófilas, porém
praticamente desaparecidas da flora tropical atual.
OSMUNDACEAE - Família habitante das regiões tropicais a
temperadas, desenvolve-se preferencialmente em matas fechadas e florestas
úmidas. Planøs com hábito geralmente terrest¡e ou subaquático, raramente
arborescentes.

SCHITEACEAE - Plantas constituintes do esrrato herbáceo.
Habitam preferencialmente as regiões tropicais e subtropicais, embora algumas
espécies de schizea e Ligodium sejam encontradas próximos aos pólos. Esta
famflia atingiu seu clfmax em abundância e diversidade no cretáceo. os gêneros
schizaea, Lygodium e Anenúa acham-se representados no Brasil, sendo os dois
últimos encontrados no Nordeste, onde habitam as serras.

SEIAGINEIJACEAE - planCas de pequeno porte (estraro
herbáceo). cosmopolita, esta famflia é preferencialmente tropical e melhor
adaptada a locais levemente úmidos e sombreados. Distribuem-se por todo o
Brasil; no Nordeste coabita com as espécies xerófilas na caatinga e com as
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higrófilas nas serras.
SPHAGNACEAE - Musgos cosmopolitas, constituintes do estrato
herbáceo. ocorem numa grande va¡iedade de hábitats, terrestres ou subaquáticos.
São especialmente comuns como plantas pioneiras em rochas nuas ou em superffcies
terrestres de regiões rlmidas. Vivem em solos ácidos, sujeitos a inundações, tais
como atoleiros, brejos, charcos e pântanos. São encontrados também em lagoas
r¿¡sas e lagos, formando densas e extensas colonias e até turfeiras. rndicam áreas
de terras baixas e rlmidas. Na região Nordeste, habitam atualmente o alto das
serras. Existem mais de 3OO espécies distribuldas no mundo todo.

2l

Gimnospermas

Os palinomorfos afins às gimnospermas são os elementos dominantes
na associação microflorlstica analisada. rncluem os grãos de pólen monossacados,

bissacados, inaperturados, poliplicados, rimulados e a grande maioria dos
monocolpa{os. Estão representados na associação por 29 gêneros e 9O espécies,
corespondentes às seguintes famllias botânicas:

(a) monossacados - as plantas produtoras destes grãos são
principalmente conlferas das famfias P odocarpac eae e Araucariace ae;
(b) bissacados - grãos produzidos pelas plantas das famflias
Podocarpaceae, Caytonlaceae e Pinace aei

(c) inaperturados - grupo de presença signifïcativa na associação.
Estlio ligados às famílias cupressaceae, Taxaceae, Taxodiaceae e Araucariaceae:
(d) poliplicados - grupo qom presença rna¡cante em todos os níveis
da seção" Corresppndem às gimnospermas da Or$em Gnetales, das famflias
Gnetaceae e Ephedraeeae;
(e) monocolpados - embora alguns morfotipos sejam atribuídos com
segr¡rança às angiospermas, a maioria dos grãos de pólen monocolpados são de
origem gimnospérmica, correspondendo ao complexo cycadales, Bennettitales e
Ginkgoales;
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(f) rimulados - grupo mais ab'undante em toda a associação, e em
todos os nfveis. Trata-se de grãos produzidos pelas cheirolepidiaceae, urna
famllia extinta de confferas.
ARAUCARIACEAE - Plantas a¡bóreas de grande porte que habitam
as zonas mais frias, mesmo nos trópicos. Espécies exclusivas do Hemisfério sul,
com representantes na América do Sul (Brasil, Chile, Argentina) e com um
gêuero. presente na Austrália.

CAWONIACEAE - IJnica famllia de um grupo inteiramente fóssil,
aparentemente extinto no Cretáceo Superior. Apresenta as mesmas caracterfsticas
das pináceas.

CHEIROIEPIDIACEAE - Estas plantas atingiram seu apogeu no
cintu¡ão á¡ido. Estas coníferas preferiam climas tropicais a subtropicais, um
tanto áridos. cresciam não apenas ao longo da costa, mas também no interior,
nos planos e encostas das terras altas.

CYCADALES/BENNETTITALES/GINKGOALES _ São ptanras de
pone arbóreo, semelhantes a palmeiras. Algumas espécies de cicadáceas ocorrem
exclusivamente nas regiöes tropicais e subtropicais. Atualmente podem ser
encontradas em regiões áridas, porém a presença abundante d,e Nilssonia e
Ptilophylum (impressões foliares) em camadas de carvão no mundo todo indica
que as cicadáceas não estavam restritas às zonas áridas no passado, podendo
indicar também climas subtropicais a temperados quentes. condições
aproximadamente idênticas são atribuld as às Ginkgoales, que coûta com uma
espécie viva (Ginkgo biloba), originária da china. As Bennettita,les se extinguiram
no Mesozóico, e acredita-se que tenham tido comportamento semelhante ao das
cicadáceas. Este grupo atingiu seu zênite no Aptiano, relacionado aos climas
quentes;
CAPRESSACEAE - Plantas lenhosas de porte arbóreo ou mais
raramente arbustivas. São cosmopolitas, predominando atualmente nas regiões

temperadas e frias do Hemisfério Norte. Apenas dois gêneros ocorrem nos
Andes chilenos, um na ^Á,frica e alguns na Austrália. Nenhum é nativo no Brasil.
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EPHEDRACEAE/GNETACEAE - Trara-se de plantas lenhosas
arbustivas ou semitrepadeiras. são encgntradas como manchas espalhadas em
regiões ta¡rto quentes como muito frias, á¡idas, montanhosas, rochosas ou
desérticas. Pa¡ecem ter se adaptado aos climas extremos, de quentes e frios de
solos secos. As Ephedrac¿¿r¿ possuem um único gênero (Ephedra) com espécies
distribufdas em regiões áridas da Zona subtropical em ambos os hernisférios. No
Brasil habita o Rio Grande do Sul.
PINACEAE - Plantas a¡bóreas ou arbustivas lenhosas. Habitam as
regiões montanhosas de clima temperado. são indicativas de climas frios ou de
terras altas, rirnidas. Possui seu centro de dispersão no Hemisfério Norte, existindo
dois gêneros confinados à china. ocorrem também na América do Norte, .Á,sia
Oriental, Europa, None da Á,frica e nos Flimalaias Ocidentais.
PODOCARPACEAE - plantas de grande porte (estrato arbóreo).
Estâ famflia, como as conlferas em geral, estão largamente distribuldas das
regiões árticas a subtropicais. Habitam preferencialmente áreas montanhosas das
regiões temperadas. A maioria das espécies perteucem ao Hemisfério sul (Brasil
e .Á,frica); atualmente no Brasil são encor¡tradas nos estados do sul.
TAXACEAE - Plantas arbustivas lenhosas, ou árvores pequenas.
ocorre esporadicamente na Er¡ropa, Á.sia, Norte da Á.frica e América do Nor-te e
Central.

TAXODIACEAE - Planras lenhosas arbóreas_ Algumas espécies
vivem em terrenos brejosos e alagadiços. Inclui atualmente o gênero sequoia.
Possui um gênero nativo no Hemisfério sul (Tasmânia), sendo a maioria
concentrada na ^Á,frica Oriental e na América do Norte.

5)

f,ngiospermas

Os grãos de pólen afrns às angiospermas são elementos menores
na associação microflorfstica da Formação Alagamar. Este fato vem ao encont¡o
das hipóteses que sustentam o surgimento das plantas angiospérmicas nesta
faixa do tempo geológico. são ainda controversos os critérios para a determinação
dos grãos de pólen indubitavelmente atribufveis às angiospennas, morÍnente às
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mais primitivas. contudo, são consideradas como pertencentes a este grupo
plantas produtoras de grãos dÞ pólen tricolpados, além de grande parte dos
monocolpados e monosulcados. Estão representados na associação por 11 gêneros
e 37 espécies, correspondentes às seguintes famflias botânicas:
(a) monocolpados - As plantås produtoias deste tipo de grão estfio
geralmente associadas às famllias Liliaceae e Chlorantaceaei

(b) monosulcados - os grãos identificados na associação estlro
ligados principalmente à farnflia Euphorbiaceae e palmae.

(c) tricolpados - As plantas produtoras deste tipo de grão são

geralmènte as dicotiledôneas das famflias Aceraceae, Salicaceae, Solan¿tceae
Gunneraceae.

e

ACERACEAE - plantas dicotiledôneas, arbóreas ou arbustivas,
geralmente indicativas de clima temperado. A grande maioria floresce nas regiões
montanhosas ou terras altas do Hemisfério Norte, sendo presente nos E.u.A. e
China Central

crrr-oRANTAcEAE - Trata-se de plantas arbusrivas, herbáceas ou
arbóreas. FamÍlia tropical e subtropical, presente da América tropical, prolongando-se para norte até o México. Atualmente, no Brasil, vive nas matas pluviais
tropicais.
EUPIIORBIACEAE - Dicotiledôneas cosmopolitas, habitam
preferencialmente as regiões tropicais. os maiores centros de dispersão encontr¿¡mse nas Américas e .África, sendo muito bem representada na flora brasileira.
São

plantas de hábito bastante variado, existindo ervas, subarbustos, árvores
e também
trepadeiras. Existem muitas espécies xerófilas vivendo em regiões áridas da
^Á,frica, onde ocupam nichos semelhantes aos das cactáceas na América. Na
caatinga nordestina espécies deste gênero são conhecidas como pau-de-leite ou

cipó-de-fogo.

GaNNERACEAE - prantas aquáticas ou de rerrenos brejosos

e

alagadiços. Largamente distribuldas em todos os continentes, porém predominantes
no Hemisfério Sul. Possuem algumas espécies indlgenas nos E.U.A.
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LILIACEAE - Angiospermas monocoriledôneas, geralmente
herbáceas. Apresentam uma larga distribuição no mundo. são particularmente
abundantes nas regiões tropicais e temperadas quentes, apesar de pouc:¡s espécies
atuais habitarem os trópicos.

PADUIAE - Monocotiledôneas arbóreas, podendo aringir porte
a¡bustivo. Habitam climas tropicais a subtropicais, com poucos representlntes
nas regiões temperadas quentes; crescem em charcos, lagos rasos e rios meandrantes

de muito baixo fluxo. Existem gêneros nos E.u.A. são freqüentes na Região
Amazônica e presentes também no nordeste brasileiro.

sALIcAcEAE - plantas de porte arbóreo, rarâmeDte arbustivas.
Quase cosmopolita, tendo como centro de d.ispersão
e subárticas.

¿rs

atuais regiões temperadas

SOIANACEAE - plantas herbáceas, arbustivas ou arbóreas,
cosmopolitas e especialmente abundantes nas Américas. Essencialmente
distribuldas na América r¡opical e América do Sul.

A panir dos dados fornecidos pelas afinidade botânicas, apesar
das restriçöes rnencionadas no

inlcio deste capltulo e do pequeno ir¡tervalo de
tempo considerado, podemos avaliar que durante a deposição da Formação
Alagamar a vegetação que circundava a bacia era bem distribufda, em seus
estratos arbóreo e arbustivo, com o componente herbáceo também presente. A
associação mostra uma abundância de grãos .de pólen inaperturados e
monossacados, especialmente os atribuíveis aos gêneros Araucariacites e
Callialaspori¡¿.t, nutrcåntes do estrato a¡bóreo. Também a considerável abundftncia
de grãos de pólen poliplicados, principais represenrantes das plantas de pone
arbustivo, assinalam a presença deste estrato da vegetação na área. o estrato
herbáceo é representado apenas por alguns géneros de esporos triletes e monoretes.
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Considerações tniciais

.4,rea intrigante

no perfodo Juro-cretáceo da história geológica

brasileira a província da Borborema tem suscitado inúmeras investigações sob
os mais variados aspectos. os mais desafiadores, sem dúvida, envolvem
duas
questões controversas, quais sejam: a) os depósitos sedimenta¡es
atualmence

preservados são fragmentos remanescentes de uma única vasta bacia pretérita,
ou não? (cíada a existência de grande número de dirninutas bacias e ..manchas,,
sedimentares espalhadas por toda área em questão); b) quando teria ocorrido
o
inlcio da influência marinha na sedimentação, e por qual caminho, ou caminhos,
esse m¿¡r incipiente teria iniciado sua invasão até atingir o interior
do continente?
(dado o registro indubitável de influência marinha na Bacia do Araripe
e provavelmente' até em áreas mais remotas do interior, como a Bacia sanfranciscana).

A resposta a estas questões requer uma análise conjunta de dados

e teorias nos c¿rmpos da tectônica, estratigrafÏa e paleontologia. cu¡iosamente
as
informações estratigráficas e paleontológicas são, neste caso, mais
utilizadas
nas ¿¡rgumentações que as tectônicas, deste modo é fornecido
um quadro atualizado
dos dados neste calnpo.
As considerações tectônicâs são exigidas em função do consenso
de que toda esta á¡ea foi fragmentada como resposta aos eventos tectônicos
responsáveis pela separação dos atuais continentes sul-Americano
e Africano e
a conseqüente formação do Atlântico.
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Os atuais modelos tectônicos, ou estudos versando sobre o
mecanismo e a cinemática da separação dos continentes, consideram que a
deriva iniciou-se no Juro-cretáceo, (em função da idade dos depósitos). No
entânto, divergem quanto ao modo pelo qual tal separação se processou, sendo
pasn:lladas as seguintes alternativas: 1) rotaçilo horá¡ia da placa sul-America¡ra
em relação à Africana, ao redor de um pólo, com formação inicial do rifte da
margem leste e, um pouco mais ta¡de, do rifte da margem equatorial @.ænrowrrz
& LaBn¡cqu' 1979): 2) rotação horária da placa sul Americana em relação à
Africana" ao redor de um pólo (diferente do proposto por R.uwowrrz & r.aBnrcquB,
1979)' formando inicialmente o rifte da margem leste e posteriormente um rifte
na nvirgem equatorial (Sz,rrw.mr et alii, 1984, 1985; FneNçor,u.r & Sz¡rv¿,n1, l9g7);
3) progressão simultânea de 2 riftes independentes: um na margem leste evoluindo
de sul para norte, e outfo na margem equatorial, se propagando de oeste para
leste (concaçÃo et alii, 1988); 4) existência de um único rifte, se propagando de
sul para norte na margem leste até o Golfo do Niger, infletindo dal para oeste
acé o Platô de Þema¡a¡a (l..IrlRrsgn,c & Mü.ÆR, l99l); 5) Fn¡xçor.nr (1992) postulou
a rotação horária do continente sul-Americano em relação ao Africano, result¿ndo
em reativação di¡ecional de falhas. Ao longo de falhas leste-oeste o movimento
era levógiro, já ao longo das falhas de direção nordeste era dextrógiro. Estes
movimentos teriam formado a fossa de Benue, a Bacia potiguar e a Bacia do Rio
do Peixe.

Outro aspecto a ser considerado na abordagem do problema é o tempo
envolvido, pois a região esteve submetida a regimes tectônicos distinros nas
fases rifte e transicional, com diferentes respostas sedimenta¡es em cada fase,
como discutido a seguir.

a- Fase Neocomlana

(pré-Hlagoas¡

Os registros sedimentares preSentes na maior parte das bacias
interiores, além da Bacia Potiguar, são de idade Rio da serra a A¡atu, intervalo
considerado como de maior atividade tectônica.
Durante esta fase, a sedimentação foi totalmente continental e
ocorreu a formação de todas as pequenas bacias do interior do nordeste, pois
exceto pela Bacia do Araripe, nenhuma contém depósitos mais antigos que Rio

da Serra (parte superior). Acredita-se aqui, em função da intensa movimentação
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sofrida pela região nesta época e pelas caracterfsticas das bacias (todas possuidoras
de um ciclo sedimentar completo), que as mesmas não formavam neste ternpo
uma grande e rínica bacia, mas sim que, desde o inlcio, eram bacias isoladas,
com limites aproximadamente iguais aos atuais.
Esta região, que engloba o gráben de Pendência e as bacias do
Médio Jaguaribe, Rio do Peixe e Araripe, ê a ârea norte de M¡,cn¡oo In. et alii
(1990), que segundo estes aurores (Fig. a, p.475) e conrrário ao ora postulado,
pelo menos em perfodos menos ativos desta fase, esta¡iam interligados.

b-

Fase fptlana/Eoalblana
Em regime tectónico diferente, esta fase caracteriza-se pela

quiescência em praficamente toda a Provlncia Borborema, estando a evolução do
rifteamento se desenvolvendo apenas na atual margem equatorial, principalmente
a oeste da Bacia Potiguar.
A deposição ocorrida nesta fase encontra-se registrada apenas nas
bacias Potiguar e Araripe. A sedimentação se deu inicialmente em ambientes
continentais, e apenas no final desta fase é que são encontradas as primeiras
evidências paleontológicas de camadas ma¡inhas na região.

Da interpretação dos modelos tectônicos, com base nos dados da
literatu¡a, constata-se que: a) a formação do Atlântico Norte iniciou-se no
decorrer do Jurássico; b) a individualização da América do Sul e .Á.frica, com a
conseqüetrte formação do Atlântico Sul teve seu inlcio no decorrer do Eocretáceo,
e; c) o Atlântico Equatorial insralou-se ao final do Apriano/início do Albiano.
As hipóteses a respeito da entrada do ma¡ no interior da província
Borborema, são basicamente os segintes: 1) Bnnr-u.r (1963, 1966, l9?1e,, l97lr), e
Bn.o,uN (1966), advogaram que a entrada se deu aravés da Bacia do parnafba,
principalmente pelas caracterlsticas ma¡inhas da Formação Codó;. 2) Ber¡ru-an
(1971c), T¡¡oco & M¡¡nsoove (1973) e Bnno (1976), posrulâram a enrrada desre mar
at¡avés da Bacia de Sergipe Alagoas, haseados na presença dos depósitos ma¡inhos
desta bacia; 3) t-e4A (1978e) apresentou uma nova hipótese, sugerindo que o ûurr

teria atingido o interior nordestino através da Bacia potiguar,

baseando-se

principalmente na existência de blocos tectônicos orientados de modo a indica¡
uma ligação entre as duas bacias.
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2l Nouos 0ados
Lu,l

(1978e) apresentou um quadro comparativo enrre estas hipóteses

da proveniência do mar no interior e discutiu em detalhe os prós e contras de
cada uma. Grande p¿ute dos dados não sofreram modificações desde então;
contudo novas informações recentemente obtidas são ora apresentâdas, objetivando
fornecer mais subsldios e tornar mais consistente as conclusões sobre o problema.
F,.trnræ.lo (1986) constatou que a fossa de Benue, na
^Á,frica Ocidental,

também foi invadida por águas marinhas a partir do Albiano,

Os registros mais antigos de depósitos indubitávelmente marinhos no
Brasil são os assinalados por Beunr-u.r et alii (1987) e Koursouros (1989) em
depósitos da Bacia de Sergipe Alagoas, arribuldos ao neo-Apriano.
Na margem equatorial, Rscelr (1989o) estabeleceu a ecozona
Subtilisphaera spp., de ambiente marinho bastanre raso, no topo da biozona
Sergipea varivemucata (P.27O>, de idade neo-aptiana.
Na B¿rcia Poriguar, Regali & Gonzaga (1982) e o presenre t¡abalho,
registram camadas ma¡inhas no Eoalbiano.
Na Bacia do Araripe constatou-se existência de camadas não
marinhas de idade Dom João, Rio da Serra (parte superior) e Aratu (parte
inferior). No tocante ao ambiente deposicional, vários trabalhos têm sido
apresentados, apesar de discutíveis, indicando camadas ma¡inhas de idade neoaptiana nesta bacia, abaixo do Membro Romualdo (Aner & ConvreR , 1990; RBoerl
1990; Po¡.¡s et alii, l99O).
Deu-se recentemente a descoberta do remanescente sedimenta¡ do
Riacho do Padre, no municlpio de Padre Marcos, Esrado do piaul, em posição
geografrcamente intermediária entre as Bacias do Araripe e parnaíba (por'rre er
alii, l99l). Sedimentos, oriundos desta localidade, analisados pelo autor deste
trabalho, revelaram-se estéreis em palinomorfos. Além disso, apesar de conter
moldes de conchostráceos e ostracodes visíveis no campo, análises laboratoriais,
realizadas por micropaleonrólogos da PETROBRÁS, se revelaram esréreis þmbém
sob estes métodos. Em termos litológicos, tais sedimentos, assemelham-se bastante
aos folhelhos do Membro Crato da Formação Santana.
K¡rras (1992), baseada em datações palinológicas e presença de
radiolários, postulou um ambiente marinho de idade albiana para as camadas
superiores do Grupo A¡eado, da Bacia Sanfranciscana.
FneNçoln¡ (1992) concluiu que as bacias do Rio do peixe, pociguar
e a Fossa de Benue são o resultado de um mesmo evento tectônico ligado a
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formação do Atlântico.

51 0iscussão
Com a incorporação dos dados mais recentes (pós- I_nr,o, l97g.r),
supracitados, na discussão, observa-se que continuam a surgir evidências que
apontam ora para uma hipótese ora para outra, a saber:
Quanto à instalação do mar na m¿ugem equatorial, os dados
tectônicos, sedimentológicos e paleontológicos apontam de modo unânime pa¡a
a faixa de idade entre o neo-Aptiano e o eoAlbiano. Contudo, em relação ao
sentido da abern¡ra, as hrpóteses tectônicas postulam que ela teria ocorrido, ou
de oeste para leste (a mais aceita), ou de leste para oeste. No primeiro caso, o
mar teria atingido primeiro as bacias do Parnalba e cea¡á e posteriormente a
Bacia Potigua¡ e a Fossa de Benue; favorecendo a idéia do mar ter avançado
continente adent¡o pela Bacia do Parnafba. No segundo caso, ao contrá¡io, o mar
teria atingido primeiro a Bacia Potiguar, privilegiando a hipótese da ingressão
em direção aos baixos interiores ter se dado por esta bacia.

As datações mais precisas, indicando a presença de depósitos
marinhos de idade neo.aptiana./eoalbiana nas bacias do ceará e potiguar, reforçam
a hipótese via Bacia Potiguar.

A <rcorrência de camadas ma¡inhas neo-aptianas/eoalbianas na Bacia
do Araripe corrobora tanto as hipóteses da vinda do mar via bacias do parnalba
e Podguar quanro pela Bacia de Sergipe-Alagoas.

A descoberta do remanescente sedimentar de Riacho do padre,
com área de ocorrência ainda não delimitada, dem¡ba um dos argumentos contrários
à ingressão do mar na Bacia do Araripe ter ocorrido via Bacia do parnafba, pela
região de Araripina, apresente-da por Lnla (1978¡). Torna-se, assim, um dado
extrem¿rmente importante na elucidação das relações estratigráfìcas entre estas
duas bacias.

A

descoberta de sedimentos marinhos de idade albo-aptiana na
Bacia Sanfranciscana traz um novo elemento no quadro reconstrutivo da
paleogeografia da região. K^rraH (1992) sugere que o mar atingiu o oesre de
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Minas Gerais, a pârtir das bacias do Parnalba e/ou Araripe. rnteressante nota¡
que Fúr-FARo &, B¡ncelos (1992, e.116), em estudos sobre o cretáceo das bacias do
centro e sudeste do Brasil afirmam que ..."No intervalo de tempo Ju¡ássico
Superior?/cretáceo rnferior [sdc], um grande rio precursor do são Francisco, se
estenderia desde o centro-oeste de Minas Gerais até a plataformâ continental do
Maranhão. Esse complexo sistema fluvial foi responsável pelo transporte e
deposição das seqilências areno-argilosas que constituem a Bacia
sanfranciscana..." se esta premissa for válida, torna-se bastânte plauslvel a
hipótese deste rio precursor ter sido o duto para o seawa), que aringiu as bacias
do Araripe e Sanfranciscana.
A tese defendida por FUNçomr (1992), concluindo pela existência
da ligação genética entre as Bacias do Rio do Peixe, potiguar e Benue, vem ao
encontro das observações realizadas por Lnn (op. cit.) quanto à rese da
proveniência do ma¡ através da Bacia potiguar, apesar do autor considerar que o
mar equatorial teria vindo no sentido oeste-leste.

Outro aspecto muito importante neste contexto é que análises
palinológicas tem constarado a presença de material retrabalhado de idade
devoniana, nos depósitos cretáceos de algumas bacias interiores, inclusive na
Bacia do Araripe e em bacias costeiras como as do cea¡á e podguar. A bacia
paleozóica mais próxima de todas, com depósitos desta faixa de idade, é a Bacia
do Parnalba. Há muito tempo discute-se se os depósitos ¿uenosos basais de
muitas bacias interiores, entre elas a do Araripe (Formação Mau¡iti, ou Tacaratu),
não seriam os resquícios de uma Bacia do Parnaíba bem maior, avançando sobre
torla a Provlncia Borborema e que teria sido posteriormente erodida em função
do arqueamen(o da crosta, como preconiza a hipócese de po¡rre et atii, (1972).
FUNçor-ut (cov. p¡ss., 1992) postula que toda a área da província Borborema quando
da fase rifte, e em conseqüencia da fase formadora das bacias nordestinas,
esteve submetida a uma compressão de d.ireção leste-oeste que resultou em leve
arqueamento da crosta, e que permaneceu elevada desde então. A atual borda
leste da Bacia do Parnaíba é truncada por falhas, relacionadas a eventos tectônicos
de idade neocomiana. Na região das serras de Ibiapaba e Grande, a Formação
serra Grande apresenta espessuras da ordem de centenas de metros, enquanlo
que no limite sul da bacia, sua espessura é de poucas dezenas de metros. Tal
fato é signifrcativo, pois sugere que a bacia paleozíica do parnalba, avançava
sobre a Província Borborema. com o soerguimento da região, os depósitos
devonianos (provavelmente das formações pimenteira e Longá) foram erodidos,
fornecendo sedimencos para as bacias do interior do Nordeste e potiguar durante,
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¡telo menos o Neocomisno. O que se obsefva ah¡almente na coluna sedir¡rentår
da região é que a mesn¡Â se inicia com os resqulcios da sedimentação eopaleozóica
que 6e lrreservou nos baixos (arenitos das formações Mauriti e/ou Tacaratu),
seguidos di¡etamenæ pelos sedimentos neocomianros.
Considerando.se o atual quadro, é bastante coerente a hipóæse de
que na realidade as bacias interiores do Nordeste não estiveram interligadas,
nem nå fase neocomiana, nem na fase alboaptiana- Muito provavelmente estas
pe<luenas bacias æriam ee formado pela inænsa movimentåção t€ctônica reinante,
porém permanecendo topograficamente altas; serianL assim, verdadei¡as bacias
"suspensas". Para comprovação desta hipótese, seriam necessários estudos de
paleocorrentes nas mesmas, para observar a presença ou não de um padrão
centrfpeto no afluxo sedimentar. No caso de se t¡ata¡em realmente de bacias
entalhadas em "altos", a hipótese da proveniência do mar através da Bacia
Potiguar seria descartada, e a procedência mais plausfvel seria pela Bacia do
Pa¡nafba.

De qualquer modo, é certo que este acesso marinho era restrito a
ùm seavta! estreito e raso, possivelmente até intermitente, já que estas primeiras
camadas marinhas são pouco espessas e pobres em fósseis. Finalmente, não se
pode deixar de ter em mente a possibilidade de o mar ær invadido o interior
nordestino, através de mais de um caminho.

ul

I

I- coNctusoEs

O estudo integrado dos palinomorfos, palinofácies, e perfis elétricos

dos sedimentos constituintes do Anda¡ Alagoas na Bacia Potiguar permitiu
chegar-se a várias conclusöes, de ordem litoestratigráfrca, palinoestratigráfrca,
palinofaciológica, paleoambiental e paleoecológica. Tais conclusões são
apresentadas a seguir:

- A análise conjrrnta dos perfis elétricos e da sucessã<¡ palinológica,
além da observação de seções slsmicas (préviamente interpretad"s pelos geoflsicos
da PETROBR.Á,S), passando pelos poços estudados, permitiu a constatação das
discordâncias regionais que limitam a Formação Alagamar, representante do
Andar Alagoas na bacia.
- A análise das diagrafias e perfis litológicos indica que a Formação
Alagamar se comporta como uma seqilência deposicional, de acordo com os
conceitoi da Estratigrafia de Ciclos (T-R). Assim, foram identificados na formação

5 eventos transgressivos que abrangem 5 intervalos com

conotação
cronoestrátigrâftca e distribuição regional. Os intervalos 4 e 5 corespondem ao
Membro Upanema, o intervalo 3 às Camadas Ponta do Tubarão e os intervalos I
e 2 ao Membro Galinhos.
- Os carbonatos, moûnente os das Camadas Ponta do Tubarão, por
apresentarem marcas de ressecamento, são considerados como resultantes de
perlodos de exposição subaérea na bacia.
- Pelas suas caracterfsticas litológicas, conteúdo palinológico,
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idade, posição estratigráfica e ambiente deposicional, a Formação Alagamar é
estreitamente correlacionável aos seguintes est¡atos: Formação Codó (bacias de
Barreiri¡has e Parnaíba), Formação Rio da B atateira @acia do Araripe) e Camadas
Trairi (Bacia do Ceará). Isto evidencia a existência de um ambiente constante e
si¡nilar por grande parte da Provfncia Estrutural Borborema nesta época.
- O estudo do resfduo orgânico total permitiu o reconhecimento
dos principais constituintes palinomacerais. A pârtir dal, individualizaranr-se
guatro pâlinofácies caracterfsticas de diferentes ambientes continentais.
- Foi possfvel correlacionar as palinofácies com os componentes
litológicos, e os ambientes de deposição. As palinofáciei t e n est¿io gerakneûte
ligadas às litologias mais grosseiras e aos ambientes proximais de alta energia,
e as palinofácies III e IV às litofácies pellticas e aos ambientes distais de baixa
energia.
- Correlações, entre as palinofácies e a abundância relativa dos
palinomorfos puderam ser traçadas. As palinofácies I e II são extremârnente
pobres em palinomorios. Estes quando presentes, são os relativamente mais
densos, tais como Cicatricosisporites e Appendicisporites. A palinofácies III
sempre se apresenta rica em palinomorfos, eûquanto a palinofácies IV também é
pobre, e os palinomorfos presentes são bissacados ou ent lo relativamente pequenos.
- O tratamento taxonômico acurado dos palinomorfos revelou-se
crucial para o desenvolvimento de èsquemas zonais e correlações confiáveis,
sendo imprescindlveis na realização dos trabalhos de base. Neste sentido, este
estudo contribui para um melhor conhecimento da palinologia e bioestratigrafia
do Cretáceo Inferior da região Nordeste do Brasil.
- Estabeleceu-se um zone¿¡mento da Formação Alagamar válido
para toda a bacia, através da identifrcação e ilustração de 228 taxa palinológicos.
Dois novos gêneros, 5 novas espécies e 3 novas combinações são propostas.
- Foram reconhecidas 4 biozonas e 6 intervalos informais, definidas
a partir de caracterfsticas palinológicas utilizáveis em toda a bacia.
- As palinozonas definidas mostram boa correspondência com as
estabelecidas em trabalhos prévios, relativos a diversas bacias do interior e da
plataforma continental brasileira.
- Das zonas definidas, a mais superior (D) é visivelmente a mais
nova, correspondendo ao Albiano inferior a médio. Litoestratigrafrcamente, não
pertence mais à Formação Alagamar e sim às formações Açu, em terra, e
Açu/Ubarana, no mar.
- Pa¡ece claro que a aplicação de todas as biozonas do Anda¡
Alagoas, definidas para a Bacia de Sergipe-Alagoas, não pode ser realizada na
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Bacia Potigua¡. Esta dificuldade envolve principalmente as biozonas baseadas
nos surgimentos e extinções de esporos (ex: biozona Foveotriletes sp,).
- As análises quantitativas permitiram uma visualização de toda a
composição rnicroflorística da Formação Alagamar. constatou-se aqui o domínio
dos rimulados e inapertr:rados, com valores ao redor de Sovo da associação,
seguidos dos poliplicados com até 3ovo, e dos esporos trileres com valores da
ordem de LSvo. os grãos de pólen com afinidades angiospérmicas, apesar de
presentes deste o início da deposição da seqüência analisada, constituem sempre
menos de LOVo do total das espécies da associação.
- A composição da associação microflorlstica da Formação Alagamar

é bastante similar à das microfloras essencialmente

gimnospérmicas
contemporâneas, da mesma faixa microflorística, de outras partes do mundo
(Colômbia, Venezuela, Peru, Congo, Gabão, Egito, China, Israel). Insere-se
perfeitamente nos cinturões microtlorísticos "Norte-Gondwanense,' e "oesteAfricano Sul-Americano" flM.A.S.A.).
- O estudo das prováveis afinidades botânicas da microflora
Alagamar permitiu concluir que a mesma deriva de um complexo de gimnospermaspterodófitas, com as angiospermas ocupando uma pequena proporção na flora.
- A despeito da ausência de fósseis marinhos na seção, a presença
dos primeiros grãos de pólen tricolpados e a das espécies Afropollis operculatus,
Afropollis zonc¿tlts, Transitoripollís crisopolerzsls e sergipea variverrucata
asseguram a idade aptiana para a Formação Alagamar.
- A base das formações Açu/Ubarana é posicionada no Albiano
inferior, em função do surgimento de espécies elateradas e poliporadas.
- Reconhece-se a correspondência entre o Andar Alagoas, unidade
cronoestratigráfica local, e os anda¡es internacionais Aptiano e Albiano. A
quase totalidade do pacote rochoso pertencente ao Anda¡ Alagoas na Bacia
Potiguar corresponde ao Aptiano. Apenas estratos com poucos metros de espessura
no topo do Anda¡ Alagoas (abaixo da discordância regional), são atribuíveis ao
Albiano inferior.
- A espécie Transitoripollis crisopolens¡'s revelou_se importante
espécie-guia para o Aptiano inf'erior (= Alagoas inferior) na bacia. Já a espécie
Sergipea variverrucata o é para o Aptiano superior (= Alagoas superior).
- A presença de algas do gênero Botryococcus e de fragmentos
quitinosos de carapaças cle conchosrráceos, assim como â ausência de qualquer
elemento do microplâncton ma¡inho, permitem inferir um ambiente de deposição
essencialmente não mar.inho para a Formação Alagamar.
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A abundância de palinomorfos de origem continental, aliada à
presença freqüente de dinotlagelados e carâpaças quitinosas de
-

rnicroforarniníferos, perrnite concluir que o início da deposição dos estratos das
formações Açu./Ubarana ocorreu sob condições marinhas costei¡as.
- A presença de elementos higrofíticos e xerofíticos na palinoflora
permite concluir pela existência de uma flora de clima quenre, árido a semi-árido,
com nichos úmidos numa latitude bastante próxima da atual. A distribuição
relativamente uniforme da microflora implica na atuação relativamente constante
deste clima, ao longo do intervalo de tempo analisado.
- A teoria que preconiza uma origem eocretácea tropical para as
angiospermas e posterior migração das mesmas em direção aos pólos é corroborada
pelo surgimento, pobreza e baixa diversidade dos grãos de pólen com tais
afinidades nesta fase deposicional.

-

A invasão do mar na bacia

ocorreu em definitivo apenas no

Eoalbiano, no tempo deposicional das formações Açu./Ubarana. Assim, conclui-se
que a ligação da bacia com o Atlântico Sul data desta época.
- Apesar de não concludente, a constatação da invasão marinha da
Bacia Potiguar no Eoalbiano corrobora a hipótese da entrada do ma¡ na Bacia do
Araripe, via Bacia Potiguar, nesta idade, como aventada por Lnure (1978a). Contudo,
evidências de ordem tectono-estrutural discutidas no texto tornam uma conexão
direta do mar entre estas bacias, pouco provável.
- O emprego de distintas metodologias no presente estudo foi fator
determinante para um conhecimento mais completo da história deposicional dos
estratos da Formação Alagamar'.

tl

lntrodução

O sisæma de nomenclatr¡ra palinológica foi fundado sobre os princþios,
regras e recomendações do código Internacional de Nomenclatura Botânica
(C.I.N.B.)' válido para todos os grupos dc reino vegetal, atuais ou fósseis. Desse

modo,

o mais indicado seria simplesmente utilizar o

sistema natural de
classificação. contudo, no caso dos fósseis, muitas vezes torna-se imposslvel a
subordinação do gênero dos grãos de pólen e esporos dispersos aos vegetais que
os produzem, sendo necessária a utilização de um sistema a¡tificial. os
inconvenientes e ris vantagens da utilização de uma ou outra destas classifrcações
suscitam ainda inrlmeras discussões. Vlr¡¡n¡rvesv (1964) elaborou r¡ma análise
crltica com este propósito, insistindo nas diferenças existentes entre os gêneros
e as espécies botânicas e os gêneros e espécies-forma; e alertando para o perigo
de se determinar esporos e grãos de pólen fósseis dispersos sob as normas da

nomenclatu¡a botânica. Por outro lado Tn¡,vBnse (1957), após estudo detalhado,
mostrou as objeções e justificativas concernentes à utilização dos termos botânicos
na denominação dos grãos de pólen e esporos fósseis. Ademais, na nomenclatu¡a
do material fóssil é frequente também a utilização de classificações semiartificiais. Adicionalmente, vale ressaltar a existência de inrlmeras classificações
diferentes criadas para o material fóssil, a partir da primeira estabelecida por
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Nlr.¡vov¡ (1939). Entretanto, não é escopo do presente estudo entr¿¡r no mérito
desta discussão. considera-se que entre todas as classifrcações disponlveis, as
sinopses elaboradas por PoroxrÉ (1956-1975), propiciam a classificação mais
adequada" pois o autor faz uma recapitulação dos taxa fósseis conhecidos passfveis

de serem classificados no sistema natural; classifica os grãos de pólen e esporos
dispersos de modo artificial, porém levando em conta sua semelhança com as

formas análogas atuais. Em vi¡tude disso, será adotada tal classificação no
pfesente trabalho.

Apresentam-se aqui os palinomorfos recuperados das amostras
analisadas da Formação Alagamar, classificados sistematicamente de acordo
com sua afinidade inferida com os principais grupos ta:ronômicos das plantas. O
tratamento na nomenclatura a nlvel de gênero pafa os palinomorfos segue as
regras do código rnternacional de Nomenclatura Botânica (Srarr-ru er alii, l97g).
As designações genéricas foram portanto baseadas na regra de prioridade. Os
palinomorfos identificados foram classificados nos seguintes grupos principais:
fósseis afins das algas verdes; cistos de dinoflagelados; esporos de fungos;
microforaminlferos quitinosos, fragmentos quitinosos de carapaças de
conchostráceos; esporos de briófitas e pteridófîøs; grãos de pólen e palinomorfos
de afinidade botânica incerta. Descrições detalhadas foram feitas para os
palinomorfos não previamente descritos. As espécies são apresentadas, dentro
de cada gênero, na seguinte ordem: primeiro a espécie-tipo, quando houver; em
seguida e em ordem alfabética, as outras espécies; posteriormente as espécies
não identificadas e frnalmente as espécies novas. Tal procedimento é válido
também para os esporos de fungos e os palinomorfos de afinidade botânica
incerta.
Das 228 espécies de palinomorfos listadas neste estudo, 2 são fósseis
afins das algas verdes;4 são cistos de dinoflagelados; 6 são fragmentos de
c¿¡rapaças atribulveis aos conchostráceos; I é de carapaça quitinosa de
microforaminlfero, 7 são esporos de fungo, 74 são esporos de brióf,itas e
pteridófitas; 131 são de grãos de pólen e 3 são palinomorfos de afinidade
botânica incerta. o total inclui 218 espécies previamente descritas, dois gêneros
novos, 5 novas espécies, e 3 espécies recombinadas.

Serão também apresentadas às seguintes informações, sempre que
necessárias, a cada táxon:
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l-

Designação genérica e específica para cada espécie previamente
descrita;
2- Referências relevantes;
3- A designação da espécie-tipo;
4- Comentários sobre tópicos perti¡entes à taxonomia.

2) 0escrlção Slstemática

FUNGOS
DIVISÃO EI]MYCOPITI'TA

comentários lniciais: A classifrcação sistemática dos fungos é baseada puramente
em teÍnos morfológicos das sphaeropsidales. É ca¡acterizada pelos seguintes
aspectos: a) forma e simetria; b) ausência ou presença e número de abernrras; c)
ausência ou presença e nrÍmero de septos; d) camadas da exina e omamentação
e; 5) dimensões (Ersx, 1976, 1978).

Esporo de Fungo Tipo A
Estârnpa

I, fig. I

Descrição: Esporo de fungo, unicelular, não septado, liso. Âmbito em forma de
gota e com poro apical.
Dimensões: C = 22-25ltrn L = lB-2Opm. (5 exemplares).
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comentários: o exemplar ilustrado assemelha-se ao gênero l-acrim.asporonites
Elsik. Contudo, as formas erigidas por Cr.enxr (1965) e Er-sx (19684 r) sob esta
designação genérica, apesar de não estarem claramente representadas nas
fîguras exibidas pelos autores, apresentam uma cicatriz basal; marca não
observada no material ora descrito.

BASIDIOMYCOTA
CI.ASSE BASIDIOMYCETES

DTVIS.Ã,O

Esporo de Fungo Tipo B
Estampa

I, fig.

2

Descrição: Esporo de fungo, bicelula¡, monoseptado, liso. Âmbito fusiforme,
simétrico, diporado. Poros pequenos, um em cada "polo" do grão.
Dimensões: C = 28-30pm. L = l3-15pm. (3 exemplares).

comentárlos:

A

espécie ora descrita assemelha-se bastante às atribuídas ao
gênero Dyadosporonil¿s Ersx (1968), diferindo pelas dimensões dos poros.

GêneT.DIPORISPORITES VAII DER HAMMENT, 1954
Espécie-tipo: Diporisporites elongatus V¡¡¡ os, H¡rr,n s.¡, 1954

Díporìsporítes sp.
Estampa I, fÌg. 8

I

Descrição: Esporo de fungo, unicelular, não septado, psilado. Contorno ellptico
a fusiforme, diporado (poros grandes), parede espessa, freqüentemente "rachada".
Dimensões: C = 7o-80pm. L = 45-50¡rm. (7 exemplares).
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Díporisporítes sp. 2
Estampa I,

fig. 4

Descrição: Esporo de fungo, unicelular, não septado, psilado. Contorno ellptico
a fusiforme, diporado, parede espessa.
Dlmensões: C = 5O-6Opm. L = 3O-35[m. (3 exemplares)-

comentários: Difere de Díporisporifes sp. 1, pelas dimensões gerais menores,

e

poros menos desenvolvidos.

Gênero PLU RICELIAES PORITES VAN DER I{AMMEN, 1 954
Espécie-tipo: Pluricellaesporites typicus V¡x opn H¡r,¡,mq 195a.

Plurlcella.esporìtes sp. cf. p. psíIatus Cr.¡nrs
Estampal, frgs. 5, 6
V¡d¿ 'Wusor{ (1978, n. 149) para descrição.

Dimensões: 2O-8Op-m. (9 exemplares).

comentários: Esta espécie é caracterizada por possuir várias células uniseriadas,
com lun poro terminal e possuir os septos bidentados. Apresenta-se freqüentemente
quebrada.

ÞIVISÃODEUTEROMYCOTA
P4¡¡4ft A MICROTITYRIACEAE

ORDEMMONILÍALES
Gènero MICROTÍIALI"ITES DILCHER, 1965
Espécie-tipo: Microthallites lutosus Du-cræn, 1965
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Mlzrothallítes sp.
Estampa I, frg. 1O
l,ti¿þ Êtçaç (1978, n. 338) e Dr-cræn (1965,
comentários do gênero.

n.

15-16) para diagnose, descrição e

Dimensões: 55-66pm. (5 exemplares).

comentários: Este gênero é ca¡actetizado pela sua forma circular, estnrtura
interna radial e presença de ostíolo. De acordo com Ersrx (1978) os fungos
atribufdos às Microthyr¡¿ce¿s distribuem-se do cretáceo rnferior (wealden) ao
Recente, existindo muito poucos registros no Cretáceo.

Hifa de Fungo
Estampa I, frg. 12

obs: Distinguem-se as hifas das espécies de Plurìcellaesporite s fragmentadas
pela proporção das células. De acordo com'wn¡.r¡Ns (1984), as células de hifa são
de comprimento mais de quatro vezes maior que a largura, enquanto que as

células de Pfurtceüaesporites spp. apresentam sempre o comprimento
aproximadamente igual a largura.
Dimensões: As hifas não possuem limite de tamanho.
possui cerca de 10opm.

A ilustrada na figura

g
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ALGAS
DIVISÃO: Chtorophycophyta
CLASSE: Chlorophyceae
ORDEM: Chlorococcales MARCFIAND e¡nend- PASCHER 1915

FAMÍ.IA: Botryococcâceae
Gênero: BOTRYOCOCCUS KUTZING 1849
Espécie Tipo: Botryococcus braunii Kurzn¡c 1849

níi

Ktna.¡c
Estampa I, figs. 3, 9, 14.

B ot4¡t oc oc c us b rau

obs: ocorre com freqüência no material estudado. TnavsRsp (1955) tem reportado
evidências da ocorrência deste genero do Mississipiano ao presente, sugerindo
que o mesmo deva ocorrer desde o Ordoviciano.

DT\/ISÃO PRASINOPITYTA
ORDEM PTEROSPERMA'TALE-S
FANdLIA CYMA'TIOSPIIAERA.CEAE
Gênero SCHEOSPORIS COOKSON & DETTMANN, 1959.
Espécie-tipo: Schizosporis reticulatus Coorso¡r & DerrMANN, 1959.

Schlzosporís cooksoní Pococr
EstampaI, fîg. 11

Vide Pæær

(1962, r. 76) para descrição e comparações.

Dimensões: C = 3O-4Opm. (5 exemplares).

comentários: Esta forma é simita¡ a s. parvus, contudo possui exina bem mais
fina e superfície psilada.
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oris scabratus Sr¡¡¡t¡Y
Estampa I, fïg. 7

SchlzosP

V¿d¿

Sr¡¡n¡r

(1965,

r. 284) para descriçflo

Dimensões: C = 30pm.

L=2tltn.

e comparâções.

(1 exemplar).

Comentários: Esta espécie ê caracteÅzada pela sua forma subesférica, pequena
e exina escabrada.

Gênero OVOIDITES POTONÉ, 1951exKRUTZSCH, L959 em¿nd. FOTONIÉ,
1966
Espécie-tipo: Ovoidites ligneolus PoroNÉ, 1951 ex K*urzscn, 1959

Obs: Do que se pode depreender da literatura, parece haver uma superposição
entre quatro gêneros que possuem forma oval a ellptica e uma tendência a se
dividir em duas "valvas" ao longo do equador do grão. Os gêneros em questão
sáo: Ovoídites, Schizosparis, Pílospora e Schizophaczs. O gênero Ovoidites foi
criado por Knurz-scs, 1959¡. No mesmo ano e aproximadamente a mesma época,
Cooxsox & DB-rn'¡¡¡r¡, criaram o gênero Schizosporis, que parecem conter feições
comuns co:,;u'- Ovoidites. PoroNÉ (1966) emendou o gênero Ovoidites e considerou
que o mesmo difere de Schizosporis, por ter um contorno ellptico e um diferente
número de camadas de exina. Contudo, a espécie S. parvus, apresenta âmbito
visivelmente elfptico; desse modo a emenda de Porov¡É, não justifica a criação
de dois gêneros tão próximos. Vn¡xare<rr¡r-l & K,ln (1968) resttingiram o gênero
Schizosporis a formas ornamentadas, de âmbito ci¡cular a subcircula¡ e criaram
o gênero Psilospora, para acomodar formas psiladas de contorno oval a ellptico.
Sugeriram ainda que Ovoidites pode ser caracterizado por sua ornamentação
rugulada a reticulada e contorno oval a elíptico. Prsnce (1976), examinou em
detalhe a morfologia da espécie-tipo do gênero Schizosporis (5, reticulatus) de
Coorsox & DB-rrv¡¡¡N (1959) e emendou o gênero, incluindo formas com exinas de
densas porções internas; transferindo para o gênero Schizophacus todas as outras

espécies previamente colocadas ern Schizosporrs. Neste trabalho foram
considerados válidos ambos os gêneros (Ovoidites e Schizosporis), sendo o
gênero Ovoidites utilizado como conceituado por Vn rr.aracn u,.r, & KAR (1968).
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Ovoldites sp.
EstampaI, fig. 13

Víde PoroxÉ,

(1966,

r.

201) para descrição do gênero.

Descrlção: Palinomorfo de âmbito elfprico-alongado, dividido por uma sutura
equatorial em duas "valvas", provavelmente iguais. Exina fina de superflcie
reticulada a rugulada. Lumina, variáveis em forma e tamanho e muri m:ui¡to
baixos.
Dimensões: C=57-62ltm. L = 2B-3Opm. (2 êxemplares).

comentários: Esta espécie caracteriza-se pela sua ornamentação reticulada,
com murt baixos. É simila¡ a ovoidìtes ligneolus e o. microligneolus Knrrrzsor
(1959e), diferindo por possuir dimensões menores e exina mais fina.
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DINOFLAGELADOS
DIVISÃO PYRROPITYTA PASCHER, 1914
CL-ASSE DINOPI{YCEAE FRITSCH, 1935
Gênero PTEROÐINruM EISENACK, 1958 emend. YUN, 1981
Espécie-tipo: Pterodinium aliþrum Ennr.racx, 1958

hterodíníum cíngulatum OVEr'ZEI' 1 933) Buow,
Estampa

I 98

I

XXI, frg.22

Vide YvN (1981, p. 12) para descrição.
Dimensões: C = 50-60pm.

L = 45-55pm. (3 exemplares)-

Comentários: Esta espécie é subdividida em inúmeras subespécies. Têm sido
reportâda como presente em estratos do Cretáceo Inferior (Hauteriviano) ao
Pleistoceno de várias partes do mundo.

FAMÍJA SPINIFERITACEAE SARIEANT E DOV/NIE

CMENI. MORRIS, 1978

Gênero SPINIFERITES MANTELL, l85O emend. SARIEANT, l97O
Espécie-tipo: Spiniþrites ramosus (Ernu.reenc, 1938), L-oæucll & Loæucu 1966

Spíníferítes multÍbrevís (Drvey & Wnr,nr'as) Ls.rrn¡ & Wu.r¿q,Ms, 1973
EstampaXXI, figs. 17, 19

Vide

D*w & Wu,u¡'vs (rlv D,lwv et alii,

1965, n. 35) para descrição.

Dimensões: C = 52-60pm.L=3740ltr¡¡. (5 exemplares).

Comentários: Também classifrcada como subespécie da espécie S- ramosus.
Têm sido registrada como presente em camadas do valanginiano ao Eoeoceno de
várias partes do mundo @.ww & Venomn, 1974).
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FAMÍJA PAREODINIACEAE GOCI{T, 1957
Gênero TRICHODINruM EISENACK e COOKSON, L96O emend. CLARKE
VERDIER, 1967
Espécie-tipo: Trichodinium pellitum E¡ss.r¡rcx & Cooxso¡r, 196O

&

TrÍ¿hodíníum cüstanect (DpruNonq 1935) C¡-m¡e & VspDER
EstampaXXI, figs. 18, 21

Vide Cutpæ&

Venpæn (1967, n. 19) para descrição.

Dimensões: C = 46-53pm. L = 39-43!rm. (5 exemplares).

ORDEM GONYAUI.ACALES TAYLOR, 1980
Gênero CRIBROPERIDINUM NEALE & SARIEANT, 1962
Espécie-tipo: Crtbroperidinium sepimentar¿ NeALe & S¡,n¡e¡¡rr, 1962

Críbroperldíníum lntrícatum D^vw,1969 (søvsu HELENEs, 1984, p. 125 - Bsr¡¡æa
3, rrcs. 4-6)
Estampa XXI, fig. 2O
VrZ¿ HBr¡Nss (1984, p. 125) para comentários.
Dimensões: C = 9O-ll0pm. L = 8O-9Ot¡m. Chifre Apical = t5-20¡rm. (3
exemplares).
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SPORITES H. POTONIÉ, I 893.
Anteturma PRO>ûGERMINA¡TTES R PoToNÉ, Ig7 5.
TUrMA TRILETES AZONALES (REINSCH, I881) POTONXÉ & KREMP, 1954.
Subturma AZONOTRILEIES (LUBER" 1935) DETTN4AIrIN, 1963.
Infraturma LA.EVIGATI, QUASILAEVIGATI (BENNIE & KIDSTON, 1886)
POTONÉ, 19s6.
Gênero BIRETISPORITES (DELCOURT & SPRLIMONÐ,1955 emendDELCOURT, DETTMANN & HUGHES, 1963.
Espécie-tipo: Biretísporites potoniaeí Dgr¡ounr & Snnuvowr, 1955.

Biretkporítes potonÍaeí Þprcounr & Spnuvorr
EstampaII, figs. 1-2
Vide DeLcoutr et

aliÍ

(1963,

r.

284) para sinonlmia e descrição.

Dimensões: 30-38¡rm. (5 exemplares).

comentários: Espécie caracterizada pelo contorno triangular a subtriangular
a¡¡edondado, exina lisa e espessa, e laesuras com lábios espessados e elevados.

Gênero UNDUIATIS?ORITES pFLUc, 1953
Espécie-tipo: U ndu latispo rite s microcutis peruc, I 953

Undulatßporíf es undulapolus
Estampa tr, fig. 3
V¿d¿ Bns.¡NsR (1963, p. 72) para descrição.

Dimensões: 25-32¡tm. (3 exemplares).

BnmnrER
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GênqoDELTOIDOSPORA (MINER, 1935) emend POTONÉ, 1956.
Espécie-tipo: De lto ido spora hallii lvln-tzn, L935.

halliú Nl¡tçx,
Estampa II, fig. 11

De ltoldospo ra.

Vìde Poro¡tÉ (1956, e. 13) para descrição genérica.
Dimensões: 38pm. (1 exemplar).

comentárlos: De acordo com Ds¡or.rnr et alii (1963), Deltoidospora caracteriza-se
por possuir contorno triangular e lados retos; difere de cyathidites cot¡pm.
(1953), que apresenta lados côncavos e de Leiotriletes (N.r-rvovr, ur fscumxo,
1952), que têm contorno triangular e lados convexos. Obviamente, como
observado na literatura, a distinção ou os limites entre côncavo, reto e convexo
não são bem definidos, variando bastante de autor p¿¡ra autor. pococr (1970)
estirna que Ðe ltoidospora seja um sinônimo sênior de cyathidites e Leiotriletes.
Neste estudo, considera-se Dehoidospont como sendo esporo trileæ, de contorno
triangular arredondado, com lados retos, levemente convexos, ou levemente

côncavos, laesuras simples, relativamente longas, exina moderadamente
espessa, psilada.

Deltoídospora Junctø (K¡ne-Munz¡, 1956) Sncu
EstampaII, figs. 5, 6,9, 14

Vrd¿ Sn¡cs (1964, n. 8l) para sinonfmia e descrição.
Dimensões: 22-3L¡tttt. (20 exemplares).

Comentários: Esporos triletes com lados variando de côncavos a convexos, ou
mesmo retos e apresentando leves espessamentos transversais aos ápices do
grão' têm sido reportados sob diversas designações. As espécies mais próximas
de D- juncta, que comumente tem sido utilizadas sáo: cibotiumspora jurienensis
(B.n-w) Fn-a,rorr; Concavisporites juriensis B¡r¡,æ a¡ Nonn¡s, 1969; e Obtusisporis

juncta

(K.m,l Munz.,r) Pococrc, 1970.
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Gênero CYATIIIDITES COUPER, 1953
Espécie-tipo: Cyathidites australis Coupm., 1953

Cyathídítes austrølìs Cor¡psR
Estampatr, figs. 19, 21
VrZ¿ Snlo¡¡ (1964, p. 70) para sinonfmia e diagnose genérica.

Dímensões: 55-75¡rm. ( 12 exemplares).

Cyathídítes crassíangulatus Ber¡,s
Estampatr, frg. 15

Vide BN¡vn (1957, p. 22) pala descrição e comenrá¡ios.
Dimensões: 40pm. (1 exemplar).

Cyaf hítlltes

m¡not

CovPw.-

Estampatr, figs. 13, 18
V¿d¿ Sn¡cH (1971, e. 71) para sinonfmia e descrição.

Dimensões: 25-40pm. (6 exemplares).

Gênero CONCAVISPONTES PFLUG, 1953
Espécie-tipo: Concavisporites rugulatus Prruc, 1953.

Concavßporítes sp. Rroer.r, uesuctn & Strvros
Estampatr, fig.4
Descrição: Esporo trilete, âmbito triangular, lados levemente côncavos a retos.
Laesu¡as distintas, retas e longas, atingindo 3/4 da distância radial grão, com
espessamentos em suas margens, formando um margo, mas sem atingir a
borda do grão. Exina espessa, lisa a f,rnamente granular.
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Dimensões: 36-559rn. (8 exemplares).

comentários: Esta espécie foi documentada pela prime ira vez por F<rcNt et alíi
(1974' rsrer'n,r I, N" 6) nos depósitos eocretáceos da plataforma continental
brasileira.

Gênero D/VISLSPORITES

pFLUc,

1953.

Espécie-tipo: Divisisporites divisus pn uc, I953"

Divisisporites sp.
Estampa\r'II,

fig.9

Dimensões: 55-70pm. (4 exemplares).

cor¡entários: caracterizam este genero o vislvel espessamento de cada raio da
laesura e a divisão apresentada pelas mesmas em cada terminação. A descrição
original de Pruua (1953) especifrca que o ângulo entre os ramos terminais que
se dividem é obtuso. Tal fato não é observado nos exemplares mostrados,
porém os mesmos são perfeitamente enquadráveis neste gênero. Difere de
Bellísporites @orrarovrrne) Pococx, l9zo, que também apresenta laesuras
bifu¡cadas, pelo contorno circular e margo mais estreito deste último.

Infralurma APICULATI BENNIE & KIDSToN, 1886 em¿nd PoToNIÉ, 1956.
Subinfrarurma VERRUCATI DYBOWA e JACHOWIKS, 1957.
Gênero LEPTOIEPIDITES COUPER, 1953.

Espécie-tipo: Leptolepidites

v

errucatus Cotpn

Leptolepidíte s v erruc atus

Estampall, figs.7, 8

Vide Covw.

(1953, n. 28) para descrição.

CoLrpen
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Dimensões: 35-4opm. (8 exemplares).

Lepto lepídítes psøroszs Nonnrs
Estampa II, fig. 1O

V¡Z¿ Nonn¡s (1968,

r.

316) para descrição e comentários.

I)imensões: 33-36pm. (2 exemplares).

comentários: Esta espécie é muito próxima de converrucosisporites
proxigranulatus Bnm¡Npn (1963), diferindo pela ornamentação mais densa,
coalescência das vemrgas, e ornamentação em ambas as faces.

Gênero WRRUC OS ßP O RTTES

IBRAHIM

1933 emend.

PoToNÉ & KREMP,

r955

Verrucosísponres sp.
Estampa IV, 1Tg. 1

1

Descrlção: Esporo trilete, laesu¡a distinta, pequena, extremamente fina, sinuosa,
acompanhada por lábios grossos de cerca de 3,0¡rm. Âmbito circular a
subcircular. Exina espessa, densamente ornamentada por verrugas de tamanho
va¡iável (2,0-8,Opm) que por vezes coalescem.
Dimensões: 33-35pm. (2 exemplares).

comentários: Esta espécie difere de v. rotundus snrvrrsrave, sua espécie mais
próxima, por possuir menor tamanho e verrugas maiores e em menor número.

Verrucosísporítes sp. 2
Estampa VItr, figs. 1, 2
Descrição: Esporo trilete, marca trilete pouco visfvel, pequena; não atingindo a
metade do raio do grão. contorno equatorial circular. Ambas as faces, proximal
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e distal densamente ornamentâda por "vemrgas " achatadas de tamanhos variando

entre 0,5-3,Op''. Estas "vernrgas,' muitas vezes se coalescem tomando um
formato irregular; além disso, possuem uma ou mais perfurações, dando um
aspecto de alga ao grão.

l)imensões: 45-65pm. (10 exemplares).

comentários: os exemplares aqui descritos possuem exina espessa. A ma¡ca
trilete observada em alguns especimens prova que se tratÍ¡m realmente de
espofos. os elementos esculturais parecem se tratar de vemrgas e estlto presentes
nas faces distal e proximal, permitindo o enquadramento genérico. contudo,
não foi identificada, na literatura consultada, nenhuma espécie descrita com
caracterfsticas semelhantes às do material estudado. Difere de verrucosisporites
sp. 1, pela ornamentação característica.

VerrucoslsporÍfes sp. 3
Estampa VIII, figs. 8,9, 14

Descrlção: Esporo trilete. contorno equatorial circula¡ a subcircular. Marca
trilete indistinta, fina, sinuosa e longa, quase atingindo o equador. Ambas as
faces são ornamentados por verrugas, redondas_ovaladas, achatadas e puncta¡tes.
Na face distal, as verrugas são em menor número e mais espaçadas. A á¡ea
entre as vemrgas é lisa.

Dimensões: 30-38pm. (5 exemplares).

comentários: Nos exemplares descritos,

a marca trilete é de difícil

reconhecimento, porém não resta dúvida que se Eat¿¡m de esporos triletes. A
exemplo dos especimens de verrucosisporites sp. 2, a ornamentação verïucosa
assegura a classificação ao nlvel de gênero. Difere de cicatricosisporites sp.
2, pelo tamanho, espaç¿¡mento e não coalescência das verrugas.

t44

PoToNÉ & KREMP, 1954
Espécie-tipo: Convetucosisporites triquetr¡¿s pcrroxÉ & KRB/n 1954
Gênero COI'TWRRUCoSISPoRITES

Converrucosísporltes proxìgranulatus Bnm¡NBn
Estampa ltr, figs. 6, 9, f 0

V¡de BnmweR (1963, p.60) para descrição e discussão.
Dimensões: 30-35pm. (5 exemplares).

comentários: considera-se aqui o genero converrucosisporites (poror.nÉ &
KRA,rp)' não pela variabilidade do contorno equatorial, e sim por apresentar
face distal bastante ornamentada em relação a proximal. os exemplares presentes
no material estudado assemelham-se bastante, ao ilustrado por Buncen 1966,
estampa 15, figura 3.

Subinfraturma NODATI DYBOV/A & JACHOWIØ,, pS7.
GêNErcAPICUIATISPORITES POTONÉ & KREMP, 1954.
Espécie-tipo: Apiculatis po rite s ac ule at us (Innemu) poroNÉ & KRE¡,æ.

Apìculatísporís /¿¿v¡s B.cl.rlc & Hr¡nrerv
Estampa tI, figs. 12, 17

Vide Blu¡"æ&Hp.rxprv

(1956, p. 246) para descrição.

Dimensões: 3o-40pm. (15 exemplares).

Apiculatisporis sp. I
Estampa II, frgs. 16, 2O

Descrição: Esporo trilete, funbito circular a semici¡cular, laesu¡as retas longas e
vislveis, que se estendem até o equador. Exina fÌna, ornamentada por espinhos
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longos, esparsos e homogeneamente distribuldos por toda a superfície do
grão.

Dlmensões: 35-38pm. (2 exemplares).

comentários: Difere de Apiculatísporis levis B¡r¡æ & Ilm¡¡¡u-v pelos espinhos
mais longos e mais esparsamente distribufdos.

Apiculatisporis sp. 2
Estampaltr, fTg.

I

Descrição: Esporo trilete, âmbito ci¡cular a semici¡cular, laesuras retas longas e
visfveis, sem atingir o equador do grão. Exina espessa, ornamentada por
espinhos longos, com base mais alargada, esparsamente distribuldos.
Dimensões: 75pm. (1 exemplar).

comentários: Difere das espécies anteriormente descritas, pelo tamanho maior
e por possuir espinhos com base larga.

Gênero ECHINATISPORIS KRUTZSCH, 1959
Espécie -tipo: Ec hinatisporis long e c hinu s Knurz_scr¡, I 959

.
Vide I(x¡rzsc*t

Echlnatísporís longechínus Knurzsan
Estampa III, figs. 8, 1l
(1959, n. 133) para descrição.

Dimensões: 6O-8O¡rm. (3 exemplares).

comentários: Este gênero ca¡acteriza-se por apresentar espinhos espessos, longos
e flexuosos. os espinhos possuem geralmente base larga e distribuição irregular
na superfície do grão.
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Ec hínatisp

orß varÍspínosus (Pococx)
Estampa ltr, frg. 5

Snrv¡'rsrevl

Víde

Pæ,ocx (1962, p. 36) para descrição original e Sn¡vrsrev.r (19?5, n. 3g-39)
para sinonlmia e observações.

Dimensões: 25-35trm. (8 exemplares).

comentários: Esta espécie caracteriza-se por possuir espinhos como elementos
esculturais, sendo em maior número na face distal que na proximal. Geralmente
os espinhos apresentam uma base em bulbos.

Echínatísporß sp. aff. E. varísplnoszs (pococr) Sn¡v¡sr¡,v¡,
Estampa III, figs. 2, 3

Vide Pæ,ær

(1962,

p.36) para descrição original e Snrvrsr.qv¡, (1975, n.3g) para

sinonlmia e observações.
Dimensões: 35-65¡rm. (4 exemplares).

Comentárlos: Os exemplares do material estudado diferem, no aspecto geral,
formato e dimensões, dos ilustrados por snwesr.lve (1975). Entreønto apresentam
face proximal escabrada e com poucos espinhos, e face distal mais ornamentada,
òom espinhos de base bulbosa, como descrito pelo autor.

Gênero PILOSISPONTES DELCOURT & SPRUMONT, 1955.
Espécie-tipo: Pilosísporites trichopapillosus (Trmcnnr) Der counr & Spnuuon

PíIosísporttes trìchopapíttoszs (Træcenr) Dp¡-counr & Spnuuor,¡,r
Estampa III, fig. 7

V¡7¿ Snrvesr¡.v.1 (1975, r. 54-55) para descrição e observações.

147

Dimensões: 60-80¡rm. (8 exemplares).

comentários: considera-se aqui o conceito emirido por Der.rx (19g7), a respeito
do gênero Pilosisporìtes, o qual considera como esporo de contorno variando
de triangular a circula¡, e espinhos de tamanho variando enre 2-15¡rm.

Piloslsporites sp.
EstampatrI,

fig.4

Descrição: Esporo de âmbito circular ovalado, laesuras não vislveis, exina
espessa' densamente ornamentada por espinhos longos (até 12,0¡rm), flexuosos
e com base em bulbos.

Dlmensões: 70-80pm. (3 exemplares).

comentários: Difere das outras espécies enquadradas neste gênero, pela exina
mais espessa, dimensões gerais mais elevadas e contorno.

Infraturma MT,]RoRNATI PoTol\IÉ & KREMP, 1954.
CICATRICOSßPORITES POTONÉ & GELLETICH, 1933.
Espécie-tipo: C ìcatric osisporite s doro g ens¡.r poro¡rÉ & GBr,r¡,ncu.

GêNCTO

Cícatrícosísporítes avnímelec hì fJ.onowrliz
Estampa IV, fìgs. LL, 14, 15

Vide Honowrrz

(1970, p. 164) para descrição.

Dimensões: 23-36pm. (15 exemplares).

comentários: Espécie comum no material analisado. Distingue-se por suâs
dimensões reduzidas. Trata-se da espécie cicatricosisporites sp. ilustrada por
RBc¡¡¿ ljnsucur & S.r¡yros (1974, p.265, usr. V[ nc- 4).
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Cícøtrícosßporítes brevílaesuÌatus Coupn
EstampaIV, figs. 7, 8

Vide Covwx.

(1958, n. 136) para descrição.

DÍmensões: 55-65pm. (5 exemplares).

comentários: As dimensões apresenta.râs pela espécie são menores que às descritas
por cowen (op- cìt-), contudo, sua simila¡idade é grande. Também em relação
aos exemplares ilustrados por Lrvl (L97 8), possuem grande semelhança e
dimensões compatlveis.

Cícatricosisporites crassístríatus Br¡ncen
Estampa V, fig. 1
V¿d¿ BrncsR (1966, e. 241-242) para descrição.

Dimensões: 65pm-

(l

exemplar).

Comentárlos: Esporo bastante

raro no material, ornamentação muito

ca¡acterlstica, com canais largos entre as costelas. A menos das dimensões,
aqui, um tanto mais elevadas, apresenta as ca¡acterlsticas gerais descriøs por
Bwcnn (1966) para a espécie.

CÌcatrícosisporítes mícrostríatus J.uonrÉ & Mlcrone.
Estampa tV, fïgs. 16, 17

Vide

J.qnonqÉ

&

Mlclone

(1965, n. 202) para descrição.

Dimensões: 6o-85¡rm. (lO exemplares).

comentários: Espécie relativamente comum no material, muito caracterfstica

e

de dimensões elevadas. rndividualiza-se das demais atribuldas ao gênero, pelo
número e largura de suas costelas.
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ClcatrÍc osisp oríte s nuni Honowr¡z
EstampaIV, figs. 12, 13

Vide Honovtrv, (197O,r. L64)pan descrição.
Dlmensões: 35-47¡rm. (15 exemplares).

comentários:

os

exemplares aqui apresentados assemelham-se muito aos
enquadrados por Honowrrz na espécie em questão. contudo, não foi observada

a reticulação sobreposta às costelas, comumente reportada p¿rra esta espécie.

Clcatrícosisporítes sp. cf. C. sternum V¡¡ Alvm.ov
EstampaW, fig. 18
Vìde Døt¡x (1987,

n. 43) para descrição e comenrários.

Dimensões: 68-73¡rm. (3 exemplares).

comentários: Tipo raro no material analisado. possui todas as caracterlsticas
dos especimens ilustrados por Der.lx (1987. n. 43, esr. V, rrcs. 2.r_2n).

CícatrícosísporÍtes sp. cf. C. sp.
EstampaIV, fig.5

Vide

I

Lnu,l

l,x'l,a, (1978, p. 147) par:a: descrição e comentários.

Dimensões: 75-85pm. (5 exemplares).

comentários:

os esporos ora

apresentados nesta espécie, possuem as
ca¡acterfsticas descritas por Luue (1978, r. l4g, ssr. X, rrc. 4) e denominada de

cicatricosisporites sp. l. Assemelha-se também, tanto pela descrição quanto
pelas ilustrações a espécie c. satardii, mostrada por De^x (19g7, p. 43, Bsr. v,
ncs.3.r-30).
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CÍcatrìcosísporltes sp. I
Estampa fV, figs. 3, 4
Descrição: Esporo trilete, contorno triangular arredondado, lados convexos a
retos, sem espessamentos apicais. Ma¡ca trilete simples, visfvel, com as laesu¡as
atingindo mais da metade do raio do grão. Faces proximal e distal ornamentadas
por costelas largas (3-4pm), separadas por canais finos a médios (o,5-2pm).
os elementos escultu¡ais da face proximal são a¡rqnjados de modo a conter de
4-6 costelas paralelos à respectiva área interradial. próximo ao equador ocor:re
a coalescência destas costelas, formando uma espiral que se prolonga na face
distal. Na face distal as costelas, em número d,e l2-L5, tornam-se subparalelas,
formando um rlnico conjunto que atravessa toda a face do esporo.
Dimensões: 6O-8Opm. (5 exemplares).

comentárlos: os exemplares aqui descritos assemelham-se muito aos enquadrados
por Snron (1971, p.70, Bsr.8, ncs. l-e na espécie c. sp. cf. Anemia exílioides;
diferindo na ausência de espessamentos apicais e nrimero de costelas. Assemelhase também a espécie c. neumaníi Bo¡.rm¡nncs.¡ (197 6, t.3, esr. l, rrcs. l-3),

diferindo no número e na espess.ra das costela.s. É próxima também
espécie cicatrtcosisporites sp. descrita por veu Avsnox (1965,
ncs.3r-30).

r.

da

l0g, psr.4,

Cícatrtcosisporites sp. 2
Estampa IV, fig. 2
Descrição: contorno equatorial subtriangular-convexo, bordas arredondadas, sem
espess¿¡mentos. Marca trilete simples e nítida, com laesuras frnas e longas,
atingindo 3/4 do comprimento do raio. Face proximal ornamentada por costelas
tênues. Face distal com costelas grossas (ao redor de 5pm) e pouco n'meros¿¡s.
As costelas são paralelas aos rados, ramificando-se por vezes e formando
triângulos no polo.
Dimensões: 45-50pm. (2 exemplares).

Comentários: Os exemplares em questão são bastante semelhantes a C. sp.
ilustrados por Ancu.rNcpr sret, et alii (19g3, n. 20g, ssr. IV, ncs. l-2).

5
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Gênero CHOMOTRIIETES NAUMOVA, 1939
Espécie-tipo: Chomotriletes vedugensis Nxn¿ova

obs. A sinonlmia entre os gêneros chornotriletes,

concentriclt t¿.r e
Pseudoschizae¿ é exaustivamente discutida por Fmrsoræ et atii 1990 (p. 142 e,
146, 152 e 153, e 422), qre avaliam inclusive as espécies atribufdas a cada
gênero. Estes autores, de acordo com csnrsropuen (1976), conclufram que os
dois rlltimos gêneros são sinônimos, considerand o concentrtcystes corr.o norTr.en
nudum- Ademais, P¡-^vronp s DnrNc (r98r) consideram a espécie-tipo de
chotnotriletes como sendo um acritarca; e pococr (1962) considera o gênero

como compoftando formas aletes. No presente trabalho, de acordo com Fwso¡,æ
et alií (on.cn), tratou-se Concentricystes e pseudoschizaea como sinônimos
jrínis¡s5 de chomotrilefe.r e este, tal como definido por N.ltnaov,r. (1939), apesar
de não se constatar ma¡ca trilete nos especimens aqui mosEados.

Chomotr¡letes almegrensis pococx, 1962
Estampa fV, figs. 6, 9

Vide Pæ.ærc(1962, e.38) para descrição.
Dimensões: 35-45pm. (3 exemplares).

Chomotriletes fragíIis Pocwx
Estampa IV, flrg. l0

Vide Pææx

(1962, y.39) para descrição.

Dimensões: 28-32¡trll.. (4 exemplares).

comentários: Difere de c. almegrensrs por seu tamanho menor e estrias mais
finas- Não foram observadas marca trilete, nem estruturas de deiscência de
qualquer tipo.
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GêneTo

RETITRILETES (PIERCE, 196I) emend DÖRING, KRIJTzscH, MAI &

scHurz,

1963.

Espécie- tipo: Retitiletes globosus

Retltríletes sp. cf. R. austraclavatídites
Estampa V, fig. 4

Fnne, l96l

(Cooxsor,r) Knrrrzscs

V¡Ze Dern"r¡¡¡r.r (1963, p. 44) pata descrição e sinonfmia.
Dimensões: 48pm. (1 exemplar).

comentários: Esta espécie é distinta das outras do gênero, pela sua ornamentâção
reticulada na face distal. os murì são altos e os lumina largos. Este esporo
tem sido freqilentemente identificado na literatura como Lycopodiumsporites
austroc lavatidires (coorcsoN) PoroNÉ, 1 956. Entretanto, Kntnzsan (1963) apresenta

evidências (as quais aceita-se no presente trabalho), que invalidam o uso
deste gênero, a favor de Retitriletes-

Gênero KLUKISPO RITES COUPER, 1958.
Espécie-tipo: Klukisporites varie gatus Coupsn.

obs: os gêneros Dictyotriletes

N.cr.Mov.{ (1939), Ischyosporites B,cLvB (1957) e

Klukísporites coupm, (1958) têm sido utilizados para acomodar esporos do
Ju¡ássico e cretáceo, os quais ostentam ornamentação foveo-reticulada.
Dictyotrtktus não deveria ser considerado, pois além de ter sido criado para
formas do Paleozóico, apresenta ornamentação claramente reticulada e não
foveo-reticul ada. Já a sinonlmia dos outros dois gêneros é discutida
exausrivamente por vários autores, sendo objeto de controvérsia. Scrn¡rz, 1967;
Th¡¡-r'u' 1968; Gw, r97r; v¡¡¡ Kor.r¡¡NeNBunc-v¡¡¡ crrreRr, lggl; e Blcrcrousr,
1988 (principalmente os três riltimos), após análise percucien[e destes gêneros,
conclufram que os mesmos são idênticos; sendo Klukisporttes sinônimo jrlnior
de Ischyosporires. DsrrMA¡rN, 1963 e Fn-,rronr, l9?5 distinguem estes gêneros,
com base na ausência de margo e no desenvolvimento de crassitudes radiais
ern Ischiosporites. concorda-se aqui com estes últimos autores e considera-se,
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pela ausência dos elementos escultu¡ais citados, que os exemplares ilustrados
enquadram- se no gênero Klukisporites.

Kluklsporiles varíegatus Cor¡p¡n
EstampaV, figs. 9, 13
Vìde Pæcrx. (1964r, p. 193-194) para descrição posterior.
Dimensões: 36-45pm. (8 exemplares).

comentários: os exemplares observados não apresentam, mrrito cla¡amente

a

orn¿¡mentação granulosa na face proximal, como evidenciado por s¡.¡o¡¡. contudo,
euquadram-se perfeitamente no conceito de Snrv¡srev¡, (197 5), para a espécie.

KIU kísp o rlte s fov

eo

lat u s pococr<

EstampaV, fig.

Vide Pæ.æx (1964e, r.

11

194) para descrição.

Dimensões: 5opm. (2 exemplares).

comentários: considerou-se neste trabalho os conceitos de snw¡sr¡,v¡,

(1975), na

classificação destas espécies.

Klukísporltes pseudoretlcuj'¿fzs Coupen
Estampa V, figs. 2, 3, 8
Vide C-llnrn (1958, p. 138) para descrição.
Dimensões: 40-48¡rm. (2 exemplares).

comentários: classiflrcação do gênero, s¿ns¡¿ snlesr¡,v,r

os exemplares
observados assemelham-se bastante aos ilustrados por Aclsæ (1969, p. lg, psr.

2, ncs. l-2)

(1975).
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Gênero FOWOSPORITES

BALME, 1957.
Espécie-tipo: Foveosporites canalis Ber¡æ, 1957.

obs: o gênero Foveosporites foi erigido para acomodar esporos triletes

de
âmbirc ci¡cular ou triangular arredondado, com foveolas irregulares, enquanto
qwe Foveotriletes tê'm contorno triangular, com lados côncavos ou retos e
exina com frna orn¿¡mentação foveo-reticulada. Ambos diferem de sestrosporìtes
pela ausência de crassitude inte¡radial.

Foveosporítes canalís Bu.:.vlr,
EstampaV, fïgs. 6, 7

Vide

BNs"æ, (1957,

r. l7) para descrição.

Dimensões: 33-38pm. (3 exemplares).

Foveosporltes subtríangulans @nmrNen) prrt_¡-es & Fer¡ç 19Zl
Estampa V,

Vide Puts.us & Feux (l97le,

fig.

5

e. 318) para descrição e comenrários.

Dimensões: 35pm. (1 exemplar).

Foveosporífes sp.
Estampa V,

fig.

I

10

Descrição: Esporo trilete de âmbito subtriangular arredondado, laesuras retas,
estendendo-s e a 213 do raio do grão. Exina fina, ornamentada por fovéolas
grandes (S'opm) homogeneamente distribufdas por toda a superffcie do grão.
Dimensões: 48pm.

(f

exemplar).

Comparações: Esta espécie difere das demais descritas para o gênero, por
possuir exina relativamente mais espessa e pelas maiores dimensões das
fovéolas.
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Gênero COLTARISPORITES DE^Á.K, 1964.
Espécie-tipo: Collarisporítes fuscus, DEÁß. 1964.

Collarísporìtes sp. cf. C. ¡fzsczs DeÁK
EstampaVll, figs. lO, 13, 14
Descrlção: Esporo trilete, contorno subtriangular a¡redondado, lados levemente
côncavos, com grardes verrugas na região equatorial. Face proximal lisa, ou
fracamente orn¿¡me¡rtada por pequenas verrugas. Face distal ornamentada por
inúmeras veffugas irregulares, de diâmetro variando de 2,0 a 5,Opm.
Dimensões: 35-40pm. (4 exemplares).

Comentários: A presença caracterlstica das vernrgas na região equatorial do
grão, faces proximal lisa e distal vern¡cada, asseguram o enquadramento neste
gênero. Difere de Collarísporítes fuscus DeÁr<, pelo contorno do "corpo
central" e pelo tamanho das laesuras, que aqui não atingem o equador do
grão.

MATTHESISPORITES DORING, 1964.
Espécie-tipo: Matthe sisporit e s tumulosus, Donnc, 1964.
Gê''LErc

Matthesìsporítes sp.
Estampa VII, fig. 7

I

Descrição: Esporo trilete de contorno subcircula¡, face distal ornamentada com
proeminentes elementos tuberiformes e verrugas irregulares. Face proximal
escabrada e com ornamentação pobremente desenvolvida.
Dimensões: 30-38¡rm. (4 exemplares).

Comentários: A ornamentação tuberosa proeminente e dominantemente na face
distal da forma em questão permite sua inclusão neste gênero. Autores como
Snrv.lsr.rvr (1975), enue outros, consideram que apenas o maior tamanho e
altu¡a das ornamentâções são insuficientes para se erigir um gênero, preferindo
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considerar estas vririações como intraespecfficas. Desse modo consideram
Matthesisporr'tes Dönu.rc, como sinônimo júnior de Leptolepidi¡¿s Nonnrs. A
singularidade que as formas deste material apresentam justifica a utilização
do gênero de Donn¡c.

Gêtero HAMUIAflS PORIS KRUTZSCH emend. SRIVASTAV A, Ig7 2.
Espécie-tipo: Hamulati sporis ha¡nulatis K¡t¡rzscrl I 959.

Obs: Este gênero, como emendado por Snrv,sr,rv,l (1972t), é restrito âos esporos
azonotriletes, rugulados e sem crassitudes intenadiais. Apresentam geralmente
contorno circular e os elementos escultu¡ais estão pfesentes em ambas as

faces, proximal

e distal. De acordo com Jexsoxrus & Ffu¡s (lg7 6),

Hatnulatísporires N¡xov¡¡.¡ (1966) é sinônimo júnior de Hamulatisporis.
Hanulatisports é considerado por alguns autores com subgênero de
cannarozonotríletes, como tratado por Knrrrzscn (1963e); outros como sinônimo
júnior de Lycopodiacidites, segundo K¡,eus (1960). para maiores detalhes
ta:conômicos, ver comentários aprofundados de
é aqui considerado na sua acepção.

Snrv¡sr,c,v.d\ (1975),

pois o gênero

Ifamulatísp o rÍs øIbertensís Snrv¡suve
Estampa V, fig. 18
V¡Z¿ Snrvmrevt(19724 e. l7) para descrição.
Dimensões: 28-3opm. (2 exemplares).

comentários: os exemplares aqui ilustrados, apesar de apresentarem exina
menos espessa, assemelham-se consideravelmente aos apresentados pelo autor.

If amulatìsp orls sp. 1
Estampa

V, ftgs.2L, 22

Descrição: Esporo trilete, contorno circular a ovalado. Marca trilete pouco
visível, com laesuras curtas. A exina na face distal é fortemente rugulada. As

rugulas são bastante sinuosas e largas (ao redor de 3pm).
Dimensões: 4O-48Fm. (5 exemplares).

Comentários: Apesar dos exemplares aqui descritos apresent¿¡rem os elementos
esculturais ultrapassando as bordas do grão, suas caracterlsticas de contorno e
ornamentação permitem o enquadramento dos mesmos no gênero em quest io.

Infraturma TRICRASSATI DETTMANN, 1963.
Gênero GIEICHENIIDITES ROSS, 1949 emend Skarby, 1964.
Espécie-tipo: Gle iche niidites ¡¿zo¿icus Ross.
V¡d¿ DerrMA¡.rN (1963,

r.

64) para sinonfmia e emenda na diagnose do gênero.

GleÍ¿heníídltes senonícus Ross emend. Sx¡nsy
Estampa,V, figs. 14, 15
V¡7¿

Sr¡n¡v

(1964, p. 65) para sinonírnia e revisão da diagnose.

Dimensões: 25-30¡rm. (5 exemplares).

Comentários: As espécies identificadas possuem todas as caracterlsticas indicadas
por SKARBv (1964) na revisão do gênero. Mostram consideráveis variações no
tamanho e forma de G. senonicus, incluindo na designação da espécie esporos
triangulares com crassitudes equatoriais interradiais, descontínuas nos cantos.
Bor.¡c¡ovrrna (1966, 1967), apresenta importantes aspectos sobre a morfologia e
taxonomia dos esporos da famllia Gleicheniaceae.

Gênero CAMAROZONOSPORITES PANT, 1954 ex POTONIÉ, L956. em¿n"d.
Kr..AUS 1960.
Espécie-tipo:. Cam.arozonosporites cretaceus (Wnu,aNo e Knlecen) poroNÉ, 1956.
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Vide lll-lrus

(1960,

r.35) para emenda da diagnose e Snrvrsrev.r (1972t, n.6) para

sinonlmia.

CarnarozonosporÍf es sp. cf,, C. Ízsigzds Nonnrs
Estampa V, fig. 19

V¡de Nonn¡s (1967, p.96,97) para descrição e comentários.
Dimensões: 35-43pm. (2 exemplares).

comentáríos: os exemplares aqui apresentados apresentam rugulas finas na
face distal, como da definição da espécie, contudo sua ornamentação atinge o
equador do grão.

Camørozonosporíf es spEstampaV, frgs. 12, l7

I

Descrição: Esporo trilete de contorno subcircula¡. Face proximal lisa. Laesuras
retas' atingindo a borda do grão que apresenta pequeno espessamento na
região equatorial.
Dimensões: 36-45pm. (8 exemplares).

comentários: Estes grãos apresentam rugulas irregularmente sinuosas, altas.

Camarozonosporítes sp. 2
Estampa V, fig. 16
Descrição: Esporo trilete, circular. Face proximal lisa. Laesu¡as pouco visíveis,
retas, não atingindo o equador do grão. Face distal fortemente ornamentada
por rugulas sinuosas e cfngulo estreito.
Dimensões: 32¡trn. (2 exemplares).
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Comentários: Difere dos exemplares anteriormente citados pelo tamanho
relativamente menor e pela ornamentação mais densa.

Gênero TRILOBOSPORITES PANT, 1955 ex POToNÉ, 1956.
Espécie-tipo: Trilobosporites hannonicus (Dercounr & Snntrvovr) poromÉ, 1956.

Vide Dtlrotsnr et alii

(1963, e. 288) para a descrição do gênero e Snrc¡r (1983, p.
3637) para sinonlmia e discussão.

TríIob osportte s apívernrcatus
EstampaVII, figs. 6, 12

Vide

CoupER

Covwx. (1958, p. 142) para descrição.

Dimensões: 55-80pm. (6 exemplares).

comentários: considerou-se no presente estudo o gênero Trilobosporites

sensu

Pococr (1962), onde o contorno do grão é triangular, com lados podendo variar
desde fortemente côncavos a retos. veNx¡r.lcn¿r¡-l et atii (1968) crieram o
gênero Impardecispora, para acomodar as espécies sem valvas previamente
atribufdas a Trilobosporit¿.r, restringindo assim este último, apen¿¡s a formas
com valvas. SrNcn (1983) discorda de tal procedimento, argumentando que
estritamente falando nenhuma forma atribufda ao gênero Trilobosporites pode
ser considerada "com valva", e considera que a ornamentaç ão de Impard.ecispora

é similar e indistingufvel da de Trilobosporites. consideramos válidos

os

argumentos de Sn¡cH (1983), por ser praticamente imposslvel discernir valvas
em espécies tão densamente ornamentadas, como o são as deste gênero, pois o
próprio aumento no tamanho e na concentração da ornamentação (vernrgas,
muros) nas regiões apicais dos grãos aparenta um espessamento.
os exemplares ora apresentados assemelham-se bastante aos ilustrados por
AncrlcNcEr-sriy & G¡r'ænno (1966r, n. 229, ssr.l, no. l)

Trílobosporítes sp. cf. T. humilís DercouRr & Spnuvovr
Estampavll, figs. 16, 17
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vide

c-n¡¡pw (1958,

r. 142) para descrição e vn¡rureor¡¡.a

et

alii (196g+ p. 124)

para sinonlmia.
Dirnensões: 5O-6Opm. (5 exemplares).

comentários: Esta espécie é facilmente reconhecfvel pelo seu cortorno triangular
e ornamentação homogeneamente verrucada nas áreas interradiais. os
exemplares identifrcados obedecem a descrição geral de Bns¡NBn (1963), contudo
são de dimensões bem mais reduzidas.

Trílobosporites mínor Pocpcr
EstampaVtr, fig. 18

Vide Pææx

(1962, p.44) para descrição.

Dimensões: 22-35¡tm. (3 exemplares).

Subrurma ZONOTRILE'IES W AL'liZ, g3 5
INfTAIUTMA

CINGULATT POTONÉ & KLAUS, L954, CMENí. ÞETTMANN,
1963.

Gênero CINGWRIIÆTES PIERCE, 1961, emend-DETTMANN, 1963
Espécie-tipo: Cingutiletes congruens pw.æ

obsz cingutrtletes éum gênero que tem sido restrito a formas cinguladas de
âmbito subcircular a ci¡cular.

Cingutriletes sp.
Estampa VII, frgs. 15, 2O
Descrição: Esporo uilete cingulado, de contorno subcircular, com laesuras retas,
partindo de uma á¡ea circular pequena, do centro do grão e atingindo o
equador. Exina lisa, em ambas as faces, espessa e escura.
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Dimensões: 60pm. (2 exemplares).

Comentários: Forma muito rara no presente material. Sua carac ter ização
especlfica é diffcil, em função da simplicidade do grão, onde na maioria das
vezes as variações ocorrem apenas nas dimensões do mesmo.

Gênero AIVIUI-SPORITES ARCHANGEISKY & GAMERRO, 1966

Espécie-tipo: Antulsporites baculatus Anoluqcrl sKy &

Antulsporítes sp. cf. á. baculatus Anel¡Ncpr.xy &
Estampa VIII, figs. 5,6, lO, L2, L6

Gel"reRRo.

G¡¡,,ænno

V¡d¿ Anor.ll¡cssrv & G¡veRRo (19664 e. 203) para descrição original.
Dlmensões: 45-65pm. (lO exemplares).

Comentários: A presença de cfngulo fino e radialmente estriado, aliado à presença
.
de fone ornameûtação na face distal, em relação a proximal, são ca¡acterlsticas
do gênero. As espécies aqui ilustradas, apesar de serem próximas à diagnose
da espécie-tipo, diferem pela ausência de espinhos próximo ao cíngulo, e
pelas dimensões gerais menores. Contudo, não se considera que seja caso de
criação de uma nova espécie, no momento, pelo número reduzido de exemplares
bem preservados; e pelo fato dos autores, quando da definição da mesma, não
terem enfatizado esta ornamentação. Difere de A. varigranulatus (DrwzÉ-consnr
& I-.r,venæ) RersBn & Wn-¡¡¡rus (1969), por não apresenþr a grande variação nas
dimensöes da ornamentação desta riltima, e também pelas dimensões gerais
meBores. Þifere de A. distavenucasas @ne,wrn) A.ncHexcersrv & G¡¡,mno
(1966c), pelo tamanho e formato das vemrgas.
Este gênero foi inicialmente designado de Heliosporires, porém, este nome já
havia sido préviamente utilizado por Scuurz (1962, p. 311). posteriormente
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Gênero CONTIGNISPORITES DETTMANN, 1963.
Espécie-tipo: C onti gnisp orite s g leb ulent¿s De-rnvaNx.

Contígnßporítes sp. 1
Estampa Vtr, fig. 19
Descrição: Esporo trilete, contorno triangular arredondado. As laesu¡as da ma¡ca
trilete possuem leve espessamento e atingem a borda do grão. o equador é
ma¡cado por um clngulo rnuito estreito. A face proximal é lisa a finamente
escabrada. os elementos esculturais da face distal são constituídos de 6 a 9
costelas subparalelas, de 2-3pm de espessura, coalescendo no clngulo.
Dimensões: 30-35pm. (2 exemplares).

comentários: os exemplares aqui descritos ca¡acterizam-se por possuir cfngulo
pouco evidente. e pequenas dimensões. o exemplar, contignisporir¿J sp.,
ilustrado por Rusen & Wrluavs, (1969, p. 12, esr. 5, prcs. 3_4) é bastante
próximo aos ora âpresentados.

Gèneto MUROSPOR.T SOMERS, 1952
Espécie-tipo: Murospora kosankei, So,æns, 1952

Murosporø sp. I
Estampa Vtr, figs. 8, l1
Descrição: Esporo trilete, âmbito subtriangular a¡redondado. Laesuras finas,
sinuosas, atingindo a borda do corpo cent¡al. Exina muito espessa, lisa.
Apresenta cfngulo extremamente desenvolvido, atingindo lo¡rm nas á¡eas mais
espessas.

Dimensões: 35-40pm. (2 exemplares).

comentários: Difere das demais espécies do gênero pelo contorno extremamente
irregular do cfngulo. Difere de Murospora florida, a espécie mais reportada

na literatura, pelo "corpo central" triangular e fortemente concavo desta última.
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Infraturma AURICULATI SCHOPF, 1938 entend DETTMANN, 1963.

Gê,nerc MATONISPORITES COUPER, 1958.

Espécie-tipo: Matonisporite s phle b opterorZes Counen, I 95 8.

Matonisporíf es si/vai L¡vr¡,
Estampa V, fig. 20

Vide Lwt¡ (198, p. 165, 166) para diagnose e descrição.
Dimensões: 6o-85pm. (5 exemplares).

comentárlos:

o

exemplar ilustrado assemelha-se bastante à espécie de Ln¡¿,
(1978); possuindo todas as características do gênero em questão. É próximo
também da espécie Matonisporites equiexinus Cowen, diferindo apenas na
espessr¡ra da exina.

Gènero AUfuITULINASPORITES NILSSON, 1958.
Espécie-tipo: Auritu linasporite s sc anic us Nrssox

Aurìtulínøsporítes sp.
Estampa VI, fig. 1

I

Descrlção: Esporo trilete, âmbito triangular. Lados levemente côncavos e canros
a¡redondados. Exina muito espessa, lisa. Marca trilete pequena, com distinto
m¿¡rgo que se prolonga em direção aos ápices do grão.
Dimensões: 65pm.

(l

exemplar).

comentários: com características sempre cla¡amente observáveis, este gênero é
de fácil identificação. Entretanto sua classificação específica é dificultada,
pois as diferenças geralmente se prendem apenas às dimensões gerais e espessr¡ra

l&
da exina.

Gènero APPENDICISPORITES WEILAND & KRIEGER, L953.
Espécie-tipo: Ap pe ndíc ís porite s tricus pidalzs \ 'm-eNo & Knæcen.

Appendicísporlf es sp. cî. A. insígnfs (lvlcRrovr) Cru-oNov¡, 1976
Estampa VItr, frg. 4

V¡de Snrcx

(1983, p.36) para descrição e comentários.'

Dimensões: 45-55pm. ( 4 exemplares).

Comentários: O exemplar apresentado contém as caracterlsticas que defïnem a
espécie em questão, à exceção das dimensões dos apêndices, que são bem
menores.

Appendícisporítes sp. I
Estampa VItr, 1-rgs. 3, 7
Descrição: Esporo trilete, com as laesuras (retas) atingindo a borda do grão,
acompanhadas de um pequeno margo. Contorno triangular com raios convexos.
Vista proximal contendo de t¡ês a quatro costelas em cada á¡ea interrradial.
Estas costelas medem de 3-4¡rm de espessura e se dispõem paralelas ao lado
do grão, coalescendo nas áreas apicais. A superfície distal é ornamentada por
5-8 costelas subparalelas, obllquas em relação às da face proximal.

Dimensões: 38-45pm. (5 exemplares).

Comentáriosi Esta forma é caracterizada pelos apêndices bastante curtos e pelo
pequeno número de costelas ao longo de cada área interrradial.
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Infraturma ZONATI POTONÉ & KREMP, 1954
Gênero AEQU ITRIRAD ITES DELCOURT & SPRUMONT, 19 55 e mend.
DETTìyIANN, 1963.
Espécie-tipo: Aequitriradítes dubius Dpr counr e Spnrlr,rorvr

i:K:#:i"":i:
Descrlção: Esporo trilete zonado, âmbito subtriangular a¡redondado. corpo central
subcircular a triangulâr arredondado, nem sempre bem delineado. Laesu¡as
longas sinuosas e espessadas, ultrapassando a zona e alcançando o equador.
Freqüentemente um dos raios da laesura é menor ou apresenÞ-se segmentado.
Exina escabrada a microgranulada- Zona, pouco mais fïna que o corpo central,
com ornamentação idêntica. Possui cerca de 5-l0pm de largura
Dimensões: 45-7 5¡tm. (8 exemplares).

comentários: Alguns especimens deste estudo são semelhantes, no aspecto
geral, à espécie A. dubius (DEr-counr & Snnuvowr) DeLcounr, DBrn"l.l¡rx &
Huc¡cs (1963); entretanto não se observa a ornamentação granular-verrucosa,
presente na face distal de A. dubius-

Aequítríradltes sp. 2
Estampa VI, figs. 9, 1O
Descrição: Esporo trilete escabrado. contorno subtriangular arredondado, com
lados convexos. corpo central triangular arredondado. os raios da marca
trilete se estendem em direção a zona atingindo o equador do grão. As
laesuras são levemente sinuosas e um tanto espessadas. Zona com cerca de
5,Opm de largura e com exina pouco mais fina que a do corpo central.
Dimensões: 3o-33pm. (5 exemplares).

comentários: Difere de Aequitriradites sp. l, pelas dimensões gerais menores,
ornamentação da exina, nitidez do corpo central e marca trilete conspícua.
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Infraturma PERrNorRrLrrr ERDTMANN, 1947 emend- DETTMANN, 1963

o IsPo RITEi (V/EYLAND & KRIEGER" 1953) DETTMANN,
Espécie-tipo: Densoísporites velatus (Wex-rxo & KnncsR) Kn¡sxovl.

Gênero ÐEMS

I

963

DensoÍsporlte s dettmannae (Snw.l.sr.rve) Der.lx
Estampa VI, figs. 5, Ll, L4

Víde Dølx (1987, n.53) para descrição, discussão e observações.
Dimensões: 50-75¡rm. (6 exemplares).

comentários: os exemplares acima mencionados são idênticos aos descritos e
ilustrados por Derzrx (1987). E como observado pelo autor, possuem u,' aspecto
de grão rnonossacado, tendo sido classificado por Dnucc (1967) sob a denominação
d,e Applanop sis de ttuønnae.

GêneroPEROTRILITES (ERDTMANN,lg47) ex coupER, 1953 em¿nd. Evt¡ts,
1970.
Espécie-tipo: p e rotrilite s g ranulatus CoupeR.

obs: Este gênero é aqui utilizado, segundo a redefinição de Ev¡Ns (1970, p. 66),
que designa Perotrilites como esporos triletes zonados. (ver observações na
designação genérica de Crybelosporites).

Perotrílites sp. I
Estampa VI, frg.4
Descrição: Esporo trilete. contorno triangular arredondado, exina espessa, escura
e lisa- Marca trilete visível, simples e longa, com laesu¡as chegando próximo
a borda do grão- Envolvendo o grão observa-se uma espécie de perispório ou
zona, também espessa, com ornamentação escabrada.

167

Dimensões: 5O-7Opm. (2 exemplares).

comentários: Estes exemplares são de diflcit caracterizaçáo, não permitindo o
enquadramento no gênero Crybelosporil¿¡ pelas suas caracterfsticas gerais.
Não foi posslvel distinguir que o mesmo é zonado ou perisporado.

Gênero CRWELOSPORTTES DETTMANN, 1963.
Espécie-tipo: crybelosportþs striatus (coo*soN & De'rrvam) DerntaA*{.

obs:

DBrn"¡¡NN (1963) criou o gênero crybelosporíte.r, para acomodar esporos
triletes perinados, onde parte da exina (esculpitina ?) é cavada na fäce proximal.

Distinguindo desse modo do gênero perotr ites Evexs, que é um esporo
zonado. (Maiores detalhes são discutidos por srxcg (19g3, r. 39-40) e Der.rx
(1987,

r.

54 ¡,57).

Crybelosporítes stríatus (Coorcsor & Dernlerol) Ds¡rv.cNN.
EstampaVII, frgs. 1, 2
V¡Z¿ Dp¡¡v¡¡nv (1963, r. 8l) para descrição.
Dimensões: 30-50pm. (8 exemplares).

Cryb elosporítes

brenneri puvrono

Estampa VII, figs. 3, 4, 5

V¡de Pr-rypono (1971, n. 550) para descrição.
Dimensões: 22-30¡tm. ( lO exemplares).

Cryb e losporíte s pannuc

eus

(Bnu.rxen) Sn¡v¿srev¡,

Estampa VI, figs. Z, 6, B, LZ, 13

v¡d¿ Bnmn¡Bn (1963, e.66) para descrição e Snrv¡sr.rv¡ (r9?5, p.35) para sinonímia.
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Dimensões: Diâmetro Total: 45-65¡rm; Corpo Central: 35-5opm.

ESPORO TRILE'TE INDETERMINADO
EstampaV, fig.23

Descrlção: Esporo trilete de cortorno subuiangular a circular. Marca trilete
longa, com as extremidades das laesuras formando curvaturas que as ligam
entre si; formando áreas de contato nltidas. possui um espessamento na região
equatorial (cfngulo?). A exina é bastante espessa e sem ornamentação.
DÍmensões: 45¡rm. (1 exemplar).

comentárlos: Forma rara, de diflcil enquadramento genérico. por ilustração,
pode ser atribufdo aos gêneros Retusotriletes e cadìospor¿, restritos ao
Paleozóico. É também simila¡ na maioria dos aspectos ao gênero Bellisporites,
diferindo apenâs nas dimensões, aqui maiores. o único exemplar encontrado
não permite contudo uma classificação genérica.

TLIRIVIA MONOLETES IBRAHIM, I 933
Subrurma AZONOMONOLETES LUBER" I 935

fnfraturma LAE\IIGATOMONOLETI DYBOWA & JACHOVIICZ, 1957
Gênero IAEVIGATOSPORITES (IBRAHIM, 1933) SCHOPF, VILSON

&

BENTAIT 1944
Espécie-tipo: La,evigatosporite s vulgaris (Inurmvr, 1932) Inn +uvr, 1933.,

I-aevlgatosporítes ovatus rù/nsoN & WsBsrER
EstampaVIII, fig. 13

Vl'de Sn¡c¡t (1964, p. 99) para sinonímia e descrição.
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Dimensões: C = 28-45irm. L = 23-36ltm.

Infraturma ORNATI Potonié, 1956
MICROFOWOTATOSPORIS KRUTZSCH 1959 emend POTONÉ, 1966
Espécie-tipo: M icrofove olatosports ps eudode ntatus Knurzsor, 1 959

GêId.ejro

MÍcrofoveolatosporls daukiensls K¡¡ &
EstampaVItr, fig. 15
Estampa D(, fig. 4

Vide

Sn rc¡¡

K* & Sn¡cr¡ (1986, n. 106) para descrição.

Dimensões: C = 65-85pm. L = 35-45pm. (8 exemplares).

Comentários: Alguns autores, tais como, PoroNrÉ (1966) e Snrvesr,lv,l (1971),
entre outros, têm posicionado o gênero Reticulosporis Knurzsor, como sinônimo
júnior de Mícrofoveolatosporis Kntrrzsu. Neste trabalho ccnsiderou-se o
conceito de sn¡c¡r (1983), que valida ambos os gêneros, aceitando a diagnose
de Kntrrzsor que caracteri za Microfoveolatosporis como esporos monoletes
densamente microfoveolados, cujas foveolas são diminutas, podendo se confluir
e forma¡ um padrão vermiculado. Os espécimes ilustrados enquadram-se
perfeitamente na descrição genérica e específica aqui atribuída.

Gèneto REFICULOSPORIS KRUTZSCH, 1959

Espécie-tipo:

Re tic

ulosporis mi oc e nic

us

(Ser.r-u.rc)

Knurzscs, I 959

Retículosports foveolatus (Prunce) Sr¡nsv
Estampa D( figs. 2, 3, 5

7¡d¿ Sn¡cr¡ (1983, p.50) para discussão do gênero.
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Dimensões: C = 65-80¡rm. L = 35-40pm. (6 exemplares).

Comentários: O gênero Reticqlosporis

foi erigido por

Knurzscn (1959), para
acomodar esporos monoletes com elementos escultu¡ais reticulados. os lumina
podem ser circulares ou poligon¡is e os murí tectados.

Gênero CICATRICOSOSPORITES PFLUG & TFIOMSON 1953
Espécie-tipo: C icatricososporìte s e oc enicus (Serr-n rc) poroxÉ I 956.

CícatrÍcososporÍfes sp. cf. C. norrìsíí Sn¡vlsr¡.v¡
Estampa
I

Dimensões: C =75plt- L = 40pm.

(l

Ix, fig. 9

exemplar).

obs: Espécie de fácil reconhecimonto pela ornamentação cicatricosa da exina e
pelo seu aspecto reniforme. A ma¡ca monolete não é vislvel nos exemplares
observados neste estudo, contudo notam-se os polos mais densos e escuros.
Este táxon possui urna nomenclatura historicamente controversa. publicada
em detalhes no catálogo de Je¡¡soNrus & H¡r,rs, 1976, tem sua discussão iniciada
com os gêneros Schízaeoisporires PoroxÉ (1951) e DBrcounr & Snmrvovr (1955),
e Cicatrícososporites Ppr.uc & Tno¡r¡soN in Tr¡ovsoN & pnuc (1953).
Resumidamente, ambos os primeiros autores se referem à mesma espécie-tipo,
Sporítes dorogensis Poror.rÉ (1934), para seus respectivos gêneros,
Schizaeoisporites e Cicatricososporites. Schizaeoisporites foi proposro
informalmente em 195 1 por PcnoNÉ e validado em 1955 por
Dp¡ cor¡RT & spnuwovr. Ev 1953, THorøsov & hr.uc publicaram validamente o
gênero cicatricososporites. Por conseguinte, em estrita obediência às regras
de prioridade, Schizaeoisporites é obrigatoriamente um sinônimo júnior de
Cicatricososporites.

Gênero WfuRUCATOS?ORTTES (pFLUc, 1953) POTONIÉ, 1956
Espécie-tipo: Verrucatosporites alienus (PoroNÉ) Tnor"coN & prruc, 1953.
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.Verrucatosporítes chalonertt KRÃ,F
Estampa VIII,

Vide lþ¡"p

(1970,

r.

fig. 1l

112) para descrição, comenrários e sinonlmia.

Dimensões: C = 40pm. L = 23pm. (2 exemplares).

Gênero SCHWEITZERIS?ORITES KAISER, 1976
Espécie-tipo: Sc hw e itze risporit e s maculatal KATsER

'

Sc hw eìtze

rísp orítes

EstampaD(, fìgs.

2 sp.

l,

6

Descrição: Esporo monorete, elipsoidal. Laesura longa, quase atingindo o equador,
fechada e com lábios muito finos. Exina com duas camadas, espessa.

ornamentação, em toda a superffcie do grão, constitulda de um retlculo
grosseiro. Os murt são espessos e largos (2-3pm); os lumina largos (15_20¡rm)
de formato hexagonal a pentagonal,'com lados desiguais.

Dimensões: C = 9o-95pm. L = 70pm. (5 exemplares).

comentários: K¡¡seR (1976) erigiu o gênero schweitzerisporites, para incorporar
esporos monoletes do Paleozóico Superior com ornamentação reticulada,
onde
os lumìna são irregulares, porigonais e muito largos (20-3opm na espécie-tipo).
os exemplares aqui descritos enquadram-se com ressalvas na descrição do

gênero, uma vez que os rumina são um pouco menores, e os muri
mais
espessos que os da espécie-tipo. Desse modo, optou-se por atribuir aos
espécimens do Cretáceo do Brasil classificação genérica duvidosa.
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POTT FNTTT.S

Anteturma VARIEGERMINANTES R. POTONÉ, 1 975
Turma SACCITES ERDTMAN, 1947
Subturma MONOSACCITES CHITALEY, l95L emend POTONIé & KREMP,
1954
Infraturma SACCIZONATI BI{ARADWAJ, 1957.
Gênero CALLIAIASPORITES DEV, 1961.

Espécie-tipo: Callialasporites trilobatus (B¡r¡,p) Dw, 1961.
Obs: São vários os gêneros utilizados, por diferentes autores, na designação das
formas monossacadas de aspecto lenticular e contorno circula¡ ondulado

(Applanopsis, Calliallasporites, Zonallapollenites, Pflugipollenites,
Tsugaepollenir¿s, etc.). No presente trabalho, considerou-se que a designação
mais adequada a este gênero é a de Callialasporites, por avaliar como corretos
e válidos os argumentos de Pococx (1968, p. 639) mostrando que dentre os
diferentes nomes utilizados, .os gêneros Zonallapollenites e Callialasporttes
têm prioridade. Callialasporìtes foi criado por DEv (1961), pa¡a formas
mesozóicas, enquanto que Zonallapollenites foi originalmente estabelecido
para grãos de pólen do Terciário, os quais assemelham-se a certas espécies
moderaas de Tsuga.
Estudos em detalhe realizados por

Fu-rrorr (1975) têm revelado que
a razão entre o diâmetro do corpo central e o diâmetro total se apresenta
relativamente constante dentre as espécies d,e Callialasporifes, sendo um
parâmetro útil na definição e distinção das espécies. Fr-trorp apresenta um
diagrama mostrando estas relações, utilizando este e outros elementos, tais
como contorno do corpo central, transpafência e dobras da exina na delimitação
das espécies. Dada a presença abundante e grande diversidade apresentâda por
este gênero no material estudado, apresenta-se um quadro semelhante para
sumaria¡ as diferenças entre as espécies de Callialasporites aqui, identificadas
(quadro 1). A dimensão total dos grãos não é, de modo geral, considerada
diagnóstica; contudo foi inclulda no quadro geral, pois as formas presentes no
material estudado apresentam dimensões globais um pouco menores (48-65¡rm)
que as apresentadas comumente na literatura.
REvRE (1973) e
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Callíalasporites trílobqtus (B.u:r,æ)
Estampa X, fig. 4

Vide BNsæ

Þw

(195?, p. 33) para descrição.

Dimensõqs: 50-65¡rm. (3 exemplares).

comentários: Esta espécie é ca¡acterizada por apresentar saco fortemente
trilobado e um corpo ma¡cadamente triangular escuro. os exemplares
identificados neste estudo não apresentam o corpo central escuro, contudo
pelas demais criracterlsticas são perfeitamente enquadráveis na espécie em
questão.

.

Callíalasporítes dampíerí @erlc) Dw
EstampaD(, fïgs. 7, 8, l1

vide BN*IB

(1957, n. 32) para descrição genérica e diagnose especffica; e sn¡cs

(1971, p. 175) para comentários e sinonfmia.

Dirnensões: 4o-55¡rm. (20 exemplares).

comentários: ocorre grande variação no formato do corpo centrâl e nas dobras
radiais presentes nesta espécie. No material estudado a maioria apresenta
corpo central subcircula¡ a circular, escuro.

Callí.alasporites lucidus (pococr)
EstampaIX, figs. 13, 15

RsyRE

V¡'de Rnvns (1973, n. 172) para descrição.

Dimensões: 5o-55pm. (3 exemplares).

comentários: caracteriza-se pela exina fina quase transparente. o corpo central
é fïnamente escabrado, cla¡o e de formado triangular arredondado, possuindo
três lobos eqüidistantes. Apesar de próximo à c. tritobatus Bar¡,s, difere
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pelas dimensões gerais um pouco menores, ornamentação da exina,
corpo
central mais uiangul¿ìr e escuro, além da nanreza dos lobos laterais deste
último.

Callíalasp oríte s mícrovelatus Scr¡urz
Estampa X, fig. 8

Vide Serutz

(1966, e. 138) para descrição.

Dimensões: 50-65¡rm. (5 exemplares).

comentários: Espécie caracterizada pelo corpo central circular a oval. Exina
frna. Normalmente sem dobras, contudo alguns exemplares apresentam-se
levemente dobrados na região equatorial. Espécie muito próxima de
Inaperturopollenites simplex Rsc¡u ¿t arii (r97 4): nota-se porém, em alguns
exemplares diferenças na inserção dos s¿cc¡..

Calllalasporítes

m

fzzs

Estampa X,

(Ther,ru)

fìg.

Gw

1

V¡de Fu-¡rosp (1975, n. 83) para descrição.
Dimensões: 45-48pm. (2 exemplares).

Comentários: Forma de modo geral menor que as outras

do genero,
morfologicamente situa-se numa posição intermediária entre as espécies
c.
datnpieri e C. segmentatus.
Callíalasporítes segrnentøt¡¿^r (BArÀIE) Snrvrsrev.l
Estampa X, figs. 2,3, 17

Vide

B.lu¡"re. (1957,

n.33) para descrição.

Dimensões: 45-60pm. (15 exemplares).
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comentários: Espécie caracterizada pelas dobras convolutas e pelo corpo central
indistintamente delimitado.

Callíalasporítes trìangubrts (Lever_Cenerre)
Estampalx, frgs- L2, 14

Vide

RsyRE

Rsyp.n (1973, e.171) para descrição.

DÍmensões: 53-6opm. (5 exemplares).

comentários: Espécie cuja caracterfstica principal é a de apresentar, não um
corpo central verdadeiro, mas sim, uma á¡ea central (leptoma?) delimitada
pelas "vesfculas" lobadas do grão.

Callíalasporítes turbatzs
EstampaX,

Vide

Sa

mz

(Bar:,,,æ) Scr¡urz

fig.7

(1967, e. 537) para diagnose e discussão.

Dimensões: 55-57¡rm. (2 exemplares).

comentários: Esta espécie caracteriza-se por não apresentar dobras, sugerindo
ausência de adesão da camada externa com o corpo central.

Gênero PROPERINO?OLIENITES MAHESHWARL 1974.
Espécie-tipo: P rop e r ino p o I I e ni t e s s in g hü MÆras¡rw.¿\Rr

Properínopollen rÞs sp. Lnr.l
Estampa

Vide Ln.l'¡

X, fìg. 1O

(1978, n. 188-189) para descrição e comenrá¡ios.

Dimensões: 63¡rm. (1 exemplar).
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comentários:

o

exemplar em questão é bastante similar ao descrito por Lna,
diferindo apenas no tamanho que é bem menor.

SACCIZONATI

gen- inc.

"Complicatisaccus" cearensis REGALI
EstampaX, figs. 5,6,9
Descrlção: Grão de pólen monossacado, contorno equatorial oval a grosseiramente
elfptico. corpo central com formato aproximadamente igual ao do grão;
geralmente bem distinto e com ornamentação escabrada a microreticulada. o
saco liga-se equatorialmente ao corpo central na face proximal; na face distal
cobre totalmente o corpo central. O saco apresenta orru¡mentação intrareticulada.
O diâmetro do lumina do saco é geralmente menor que l,Otrm.
Dimensões: C. total = 36-55pm. C. c.c. = 25-36pm.
L. totâl = 35-40pm. L. c.c. = 2Í-32¡tn.

comentários: Trata-se da espécie inicialmenre atribulda por Rsc.u.r er alii (19g5)
a vìtreisporites signctus LsscHrx. posteriormente, Rrcer-r (19g9c) denominou-a
complicatísaccus cearensis R¡c¡r¡. contudo, conclui-se no presente trabalho,
através da observação do holótipo e de outros exemplares, que a espécie não
deve ser enquadrada no gênero complìcatisaccu,s poÍ se tratar de uma forma
monossacada. Por esta tazão e também pelo fato de não se ter conseguido
classificá-la, a nível de gênero, optou-se por deixar, provisóriamente, em
aberto sua posição sistemática.

Subturma DISSACCITES COOKSON, 1947.
rnfraturma DrsAccrATRrLETr LEscHrcK, l9s5 emend. poroNrÉ, 1958.

Gênero VITREISPORITES (LESCHICK, 1956) JANSONTUS, 1962.
Espécie-tipo: Vitreisporites signatus Lrsqtcç 1956
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Vítreìsporítes mí¿rosaccus Jsr<suv
EstampaX, figs. 10, 14

Vide DeJpnsw (1964, r. l0) para descrição.
Dimensões: C. t. = 30-32!rm. C. c.c. = 18-20pm. C. saco = lo-l2pm.
L. r. = 18-20pm. L. c.c. = 18-20pm. L. saco = l8-2opm. (5 exemplares).

Comentários: Este gênero caracteriza-se pelas suas dimensões gerais pequenas,
(< 35ttm) e exina ftna. V- mícrosaccus, difere dè V. pallidus, pelas dimensões
e foram dos s¿ccr, visivelmente maiores.

Vitreisporites pustulosus Rrcru
Estampa X, figs. 12, 15, L9,20
Víde Rna¡¡s (1987o, n.649) para descrição.
Dimensões: C. r. = 35-38pm. C. c.c. = 18-23pm. C. saco = L2-2Ûltm.
L. t. = 23-3OFm. L. c.c. = 2l-3opm. L. saco = 23-30pm. (10 exemplares).

Comentários: .d espécie V. pustulosus difere das demais espécies do gênero,
pela presença de prlstulas na face proximal do grão.

Vítreísp on'úes sp. 1

EstampaX, figs.

ll,

13, 16, f 8

Descrição: Grão de pólen dissacado, levemente diploxylenoide. Sacos lisos.
Corpo central liso a finamente granulado, com exina fina e de dimensöes um
pouco menor que os saccr'.
Dimensões: C. t- = 37 - 0ltm. C. c.c. = 2}-22ltm. C. saco = 13-17¡rm.
L. t. = 22-241¡m. L. c.c. -- 22-24um. L. saco = 2}-22ltm. (g exemplares).

Comentários: Esta espécie, apesar das dimensões um pouco maiores, enquadra-se
perfeitamente no gênero Vitre isporite s.
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Gênero CEDRIPITES WODEHOUSE, 1933
Espécie-tipo: Cedripites eocenicus Wopmor;se, 1 933

Cedrlpítes ctetaceus Pococx
EstampaX, frgs.2l,24

Víde Pæærc(1962, p.63) para descrição.
Dimensões: C. t. = 55-65pm. C. c.c. = 33-40pm. C. saco = 2}-25ttr¡.
L. t. = 35-45pm. L. c.c. = 35-40pm. L. saco = 35-45pm. (5 exemplares).

comentários: Espécie caracterizada pela forma e ornamentação dos saccr,
finamente reticulado a granuloso. os exemplares do material estudado
apresentam dimensões gerais menores que os ilustrados por pococr, 1g62.

Turma ALETES, KRIPTAINAPERTUR,A,T4S IBRAIIIM, 1933.
Subturma AZONALETES (LUBER, 1935) POTONÉ, e KREMP, tgÍ4.
Infraturma PSILONAPITI ERDTMAN, 1947
Gênero INAPERTTIROPOLLENITES (pFLUc, 1952 exTHOMSON & pFLUc,
19s3, POTONTÉ, rSSe) POTOMÉ, 1966.
Espécie-tipo: Inaperturopollenites dubius (poroNÉ & Vmrnz) THousor.¡ & pru.rc.

obs: Estão incluídos neste gênero, apenas

as formas inaperturadas de dimensões
acima de 40¡rm, segundo o ponto de vista de Knurzscrr (1971).

Inaperturopollenites gíganteus GóøtN, 1964
Estampa XI, fìg. 12

Vide Gtu.t¡t

(1964, n. 247) para descrição.
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Dimensões: 8o¡rm. (1 exemplar).

Comentários: Espécie em tudo comparável a .L giganteus Góe.Á¡r, apenas as
dimensões em nosso material é um pouco maior. os exemplares ilustrados por
RErRB (1973, e. 163, esr. 31, nrcs.2-5), mostram uma ornamentação escabrada,
bastonte visfvel, diferindo do'exemplar aqui encontrado.

f naperturopollenítes símpler RscAu,
.

Vide

IJssucnr

& S¿vros.

EstampaXI, figs. 13, 17, 18

RzoN.t lJssucnr & S.r¡nos (1914, y.270) paradescrição.

Dimensões: 58-75pm. (10 exemplares).

InøperturopolleníÍes tutbatus Bar:æ (sarvsu Rs alu-r et atiì,
Estampa XI, figs. tl, 14, tS, 16

Vide

B,,¡¡"æ, (1957, p. 35) para

nc. l) para ilustração.

197 4)

descrição e R¡c¡r"¡ [J¡sucr¡ & S¡vros (1974, esr. V,

Dimensões: 55-80pm. (15 exemplares).

comentários: os especimens brasileiros atribufdos a I. turbatus coincidem, em
grande parte' a menos das dobras freqüentes, com as descrições de B¡¡¡,æ
(1957).

contudo,

n¿lo se enquadram nas formas ilustradac

por este autor. segrrndo

uesuct¡ (cov. eess.) trata-se na realidade de espécies ou mesmo gêneros
diferentes- Em provável concordância com o conceito de uesuour; sanuø
(1967) transferiu as formas de I. turbatus Btts"n (op. cit.) para callíalasporites
turbatus scnuz (1967). Não obstante, preferiu-se neste trabalho denominar de
I. turbatus s¿ns¿ R;cau et alii (1974) os exemplares apresentados na esÞmpa
XI, pois os mesmos são idênticos aos apresentados por Rrclu (op. cir. ) e se
tratam, sem drivida de grãos de pólen atribuíveis ao gèneto Inaperturopollenites.
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Infraturma GRANULONAPITI COOKSON,

1.947 .

GêneToARAUCARIACIIES COOKSON, 1947 ex COUpER, 1953.
Espécie-tipo: Arauc ariac íte s aust ralis Coorsor.¡ er ¿/ij

Araucaríacltes australís Coo¡<sox
EstampaXtr, figs. 1, 2,3, 13
VrZe CoorsoN (1947, e.130) para descrição.
Dímensões: 55-8o¡rm. (20 exemplares).

comentários: Espécie abundante em nosso material, estando presente

em
frequências relativamente altas nas associações jurássicas e cretáceas do mundo.

Araucarlacíles guianensís V¡¡l oeR H¡r"n s.¡ & Buncpn.
EstampaXII, figs. 4, 5

vide Y,t't o¡n H¡¡,nøv & BuncBn (1966, r. 178) para descrição, discussão

e

comparações.

Dimensões: 65-75¡rm. (5 exemplares).

comentários: Espécie pouco comum no material estudado. caracteriza-se pela
ornamentação fortemente escabrada e dimensões elevadas.

Araucaríacíte

s límbatus (B.u-ræ) Hann.

Estampa

Vide

XII, fig. 6

l-nø¡, (1978, n. 199) para descrição, discussão e comparaÇões.

Dimensões: 5O-7Opm. (10 exemplares).

comentários: Espécie caracterizada pelo afinamento da exina na á¡ea central do
grão.
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Gênero TRIANGULOPSß DÖRING em¿nd. PococK
Espécie-tipo: Tríangulopsis discoidalis Don¡¡c, 1961.

TrÍangulopsis dlscoldalts Don¡¡c
Estampa XII, figs. 7, 70, lL
Vìde Pææx(1970, r. 73) para descrição e discussão do gênero e espécie.
Dimensões: 50-70¡rm. (8 exemplares).

comentários: Nossos exemplares são similares em tocir-rs os aspectos a ?.
discoídalìs Donnvc. SwcH (1971) considera Triangulopsis como sinônimo júnis¡
de callíalasporites, porêm sem apresentar argumentos. preferiu-se aqui manter
a utilização deste gênero, de acordo com os conceitos de pococx (1970).

Triangulop sís tnínor pææx, l97O
EstampaXll, fTg. 8, 12
Vide Pococr (1970, n. 74) para descrição.
Dimensões: 3O-4Opm. (3 exemplares).

comentários:. T. minor difere de r. discoidalis por apresentâ.r dimensões menores.
os exemplares apresentados neste trabalho são relativamente menores que os
mostrados por Pococç 1970.

Gênero CINGUI^ATIPOLIENITES SAAD & G}IAZ,1'LY, tg76
Espécie-tipo: Cingulatipollenites ae gypti¿c¿ S.so & Gn¡ze¡.y

Cíngulatlpollen í/es sp. cf. C. aegyptíac¿ Se¡o
Estampa

XII, fig. 9

&

Gtu¿lu-v

,

193

j

i
i

Descrição: Grão de pólen inapermrado de contorno circula¡. Exina espessa na
região equatorial, formando um cíngulo, que por vezes apresenta estrias. A
exina é lisa a fïnamente escabrada, freqüentemente apresentando um afinamento
na á¡ea certral do grão:
I)imensões: 40-48pm. (3 exemplares).

Comentários: Nossos exemplares são em fudo comparáveis aos descritos por
S¡¡o & Grnz¡,y, apesar de apresentarem dimensões gerais menores.

Gênero ^SPIIERIPO LLENITES COIIPER, 1958
Espécie-tipo: Spheripollenites scabratus Couppn, 1958

Obs: Neste gênero estão incluldas apenas as formas ci¡culares a subci¡cula¡es e
menores que 40pm, que sob a microscopia ótica, não apresentam leptomas,
poros ou pseudoporos. Este conceito restringe o gênero apenas para as formas
inaperturadas, diferindo um pouco do normalmente utilizado, já que alguns
estudiosos destas formas (Ë'. c. BuRcER, 1966), incluem também tipos com "poro
pouco desenvolvido". Coupen (1958), considerou como deste gênero apenas
formas menores que 45pm. Manteve-se aqui o limite máximo de 40¡rm, para.
diferenciar de Inapenuropollentes, aos quais arbitrou-se, de acordo com Knuzscs
(1971), diâmetro mlnimo 40¡rm. Vale ressaltar que, no material aqui observado,
esta dimensão separa bastante bem os generos supracitados.

Spherípollenìfes scdbta.tus

Cor.¡pm,

Estampa X,

frgs.22,23
EstampaXl, fïgs. l, 2

Descrição: Grão de pólen inaperturado, escabrado, contorno circular a oval.
Exina relativamente espessa (densa), uniformemente ornamentada- Algumas
formas apresentam uma área central levemente mais fina; outras podem conter
dobras na exina.

Dimensões: 33-37 ¡trn. (12 exemplares).
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comentários: Apesar de alguns exemplares apresentarem uma á¡ea central mais
clara (afinamento da exina ?), nada indica a presença de poro ou leptoma. As
formas descritas apresentam pequena variação nas dimensões, que por sua vez
correspondem aos valores médios considerados pela espécie.

Spherlpollenltes subgranulatus Covwx.
Estampaxl, fig. 9
Vide Coupnn (1958, e. 158) para descrição.
Dimensões: L7 -22yn. (5 exemplares).

comentários: Essa espécie

é

comparativamente rara em nosso material.

caracteriza-se pelas dimensões sensivelmente pequenas; normalmente abaixo
de 20¡rm.

Gênero UESUGTIIPOI r FTNTTES nov. gen.

Derivação do nome: Nome dado em homenagem ao geólogo Namio Uesugui,
palinólogo da Petrobrás, em reconhecimento a sua grande contribuição ao
estudo da palinologia no Brasil.
Espécle-tipo:. Uesuguipollenites callosu.r gen. e sp. nov.
Diagnose: Grão de pólen inapernrrado, contorno ci¡cular. presença ca¡acterlstica
de uma calota espessada na região central.
Descrição: Grão de póIen inapernrrado de dimensões reduzidas (30-40pm). Exina
visivelmente escabrada. Apresenca um espessamento circula¡ na área central
(calota central) de contorno mal definido.
comparações:. uesuguipollenites nov. gen. difere de todos os gêneros mesozóicos
de grãos de pólen inapern:rados, pela presença de uma calota central espessada.
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Uesuguipollenítes callosus nov. sp.
EstampaXl, fïgs. 3, 4,5,6,7, 8, 10

Derivação do nome: Nome derivado da ornamentação espessada da exina, na
área central do grão.

Holótipo: Preparação FD-1; lâmina O2l5l; coordenadas (england finder): W4O.
Estampa XII, fig. 6.
Estrâto típico: Formação Alagamar, Bacia Potiguar.
Descrição: Grão de pólen inapemrrado, forma lenticula¡. Exina com ornamentação
variando de fìna a fonemente escabrada, com espessr¡ra de cerca de 1-2pm.
Apresenta na maioria dos exemplares um espessamento equatorial da ordem
de 2-3pm. Possui uma calota central circular, onde a exina é bem mais
espessa e escura, com dimensões da ordem de Il2 do raio do grão e com
limites mal definidos; porém nunca co;n poro ou pseudoporo, nem espessamento
anelar central. Em direção ao equador torna-se clara, tornando a se espessar
na borda.
Dimensões: diâmeuo total = 3o-4olrm. calota central = l5-18pm- (25 exemplares).

comentários: Esta espécie difere de s. scabratrJ por apresentar á¡ea central
espessada central e dimensões gerais maiores. Difere das formas do gênero
Exesipolleniter por não apresenta poros ou pseudoporos. Não se compatibiliza
com algumas espécies de Araucariacites (pot ex- A- hungarjcus oe4x) pela
presença do espessamento central nem com algumas espécies de
Inaperturopollenites (por ex. I. turbatus BAT,ME s¿r?J¡r REGALT ¿t at.), por
possuir calota central mais espessa e dimensões gerais menores.

Gênero SERGIPEA (REGALI, UESUGUI & SANTOS) emend. REGALI 1997
Espécie-tipo: Sergipea naviþrmis R.EcArr, Uesucur & S.crvros, 19?4
Sergípea nøvìf,onnís Rrc¡rr, IJesucur & S¡¡.,¡-ros
Estampa XIII, figs. L, 2, 3, 4, 7 , 9
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Vide RpcNt et alíi

(1974, e.273) pata descrição e comparações.

Dimensões: C = 3O-7Opm. L = l5-45!rm. (20 exemplares).

comentárlos: Apesar da grande variação nas dimensões, fato já mostrado por
RecÆ-r et alíí (1974), notamos exemplares bem menores, talvez exigindo a
criação de uma variedade minor para a espécie.

símplex F<naNt
Estâmpaxltr, figs. 10, 12, 13, t7
Sergipeø

Vide

Rplc,Ns (1987e, n. 619) para descrição e comparações.

Dimensões: C = 23-38pm. (15 exemplares).

comerrtários: Esta espécie caracteriza-se pelas dimensões reduzidas e ausência
de vernrgas. Apresenta exina variando de lisa a fortemente escabrada a granular.

a te n uív e rn¿ c at ø Rnçlut
EstampaXltr, frgs. 19, 2l

S e r gíp

VrZe Rnca¡,r (1987l,

p. 618)

e

para descrição e comparações.

Dimensões: C- = 50-80pm. L. = 30-50[m. (5 exemplares).

comentários: Espécie ca¡acterizada pelo reduzido número de vem.rgas e grandes
dimensões das mesmas.

Sergípea var¡verrucatd Rrcar¡, Uesucu & S¡rn-rm emcnd. RzoN¡
EsrampaXIII, figs. 5,6, 8, tt, 14, 15,16, 18, 20

Víde R:rlc.u¡ (1987,1,

n.

óló) para descrição e comparações.

Dimensões: 3o-45¡rm. (20 exemplares).
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comentários: É notável a gama de variações, em terrnos de tamanho e nrimero
de vernrgas (caracterlstica principal) que esta espécie apresenta. Mesmo a
complementação e ampliação da diagnose realizada por Rrcerr (l9g7e) não é
suficiente para enquadrar todos os especimens presentes no material.

Infraturma CIRCUMPOLLINI KLAUS, 1960.
Gênero CIASSO?OILß pFLUc, 1960.
spécie-tipo: Clas sopollìs cla.s s òide s pxtstc.

Classopollis ¿/¿¡i BunceR
Estampa XIV, fig. L

Vide I,,n¡¡ (1978, r. 202) pata descriçào e comentários.
Dímensões: 35-40pm. (5 exemplares).

comentários: Espécie abundante no material analisado. ca¡acteriza-se pelo
elevado nrlmero de estrias e pela exina fina e escabrada.

Classopollis torosus (Rrrssnrcen) Coupen
Estampa XIV,

fig. 2

Vide t-xt¡, (1978, r. 202) para descrição e comentários.
Dimensões: 25-35pm. (5 exenrplares).

comentários: Espécie caracterizada pela exina relativamenle mais espessa, menor
nrimero de estrias e dimensões levemente menores. Esta espécie é muito
próxima de c. classoides, diferindo pelas características acima mencionadas.
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llís

nsis Hqxcneu.r
Estampa XIV, fig. 3

C las s opo

Vid¿

.

FlpnNcneEr.r (1975,

bras ilíe

r.59) para descrição e comentários.

Dlsrensões:40-65pm. (5 exemplares).

comentários: Espécie caracterizada pela exina fina, ausência de rlmula, poro e
área triangular na região cent¡al. Rara, sendo encontrada apenas na porção
superior da seção, pós discordância Alagamar.

Gênero COROLIARIA MALYAWKIN.A' 1953
Espécie-tipo: Corollaria annularis MArylwro.¡Á.

Coro

Vide Ln¡¡

llaría

nularís M¡ry¡rwro.¡¡,
Estampa XIV, fig. 4
an

(1978, r.206) para descrição e comenrários.

Dimensões: 25-30¡rm. (5 exemplares).

comentários: Espécie caracterizada pelo forte espessamento da exina na face
proximal, banda equatorial lisa e ausência do leptoma triangular.

,

Subturma APEI{DICIFERENITES

PoToNIÉ,

1970.

Gênerc EIATERO PO ILENITES HERNGREEN, 1972
Espécie-tipo : E I at e rop o I I e ni t e s j ard ine Hnn¡¡cnrs,.¡ e mc n d RscÆr

i

I 9 g9.
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Elateropollenítes díssímílís RrloN¡
EstampaXVI, fïgs. 3, 4,6, lL

Vide Reour (1989t p.

146-147) para descrição e comenrários.

Dimensões: C. = 38-50pm-L. =20-25tt¡rt (3 exemplares).
comenÉárlos: As extremidades nitidamente mais curtas ca¡acterizam esta espécie,
individualizando-a das demais descritas para o gênero. Foram encontradas
apenas nos estratos superiores da seção analisada.

Elateropolleníles praecursor
Estampa XVI, fig. 9

Vide

RsoÁ,r-¡

Rnc;lu-t

(nr: Rec,ur & Vr.lx.r, 1989, p. 38-39) para diagnose, descrição e

comparação.

Dimensões: Q. = 421tm. L- = 22pr¡;. (1 exemplar).

Comentários: Forma rara no material analisado, sendo encontrada apenas nas
camadas mais superiores da seção.

Turma PLICATE.S (NAUMOVA, t937,1939) POTONÉ, 1960
Subturma COSTATES POTONIÉ" 19?O
Infraturma COSTATI, POTONIÉ, 19?O
Observações Preliminares: Na associação estudada o grupo dos grãos de pólen
poliplicados está relativamente bem representado, a exemplo da grande maioria
dos depósitos de rdade Albiana e Aptiana superior das bacias brasilei¡as.
Apesar desta representatividade, não se estendeu aqui sobre a análise crítica e
histórica das definições genéricas, nem sobre a aceitação ou utilização das
mesmas pela literatura. Por se considerarem válidos e adequados, foram
utilizados os conceitos emitidos por Lnva (1980) para a sisremática do grupo.
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Gèneto EQUISETOSP O RITES (DAUGHERTY, I 94 1) emend- SINGFI, 1 964.
Espécie-tipo: Equis etosporites chinleana Deucrm.ry, I 941

vide

r*tt

(1978' r. 209-214), para hisrórico, taxonomia, descrição e comp¿¡rações,
dos diferentes gêneros do grupo.

Equlsetosporítes øIb¿rf¿zsjs Sn¡cl¡
EstampaXW, frg. L2

V¡de Sn¡c¡r (1964, p. 133) para descrição.
Dimensões: C = 103-115pm. L = 38-45pm. (4 exemplares).

comentários: Forma de grandes dimensões. Difere de E. conci.nnus, por possuir
extremidades de mesma largura.

Equísetosporttes ambíguus (FftorlNo)
EstampaXlV figs. 5, 8, ll

Vide [-rlr

Sn,rcn

(1978, n. 218-219) para descrição, comparação e discussão.

Dimensões: C. = 45-65pm.L. = lí-25ltm. (6 exemplares).

comentários: Esta espécie é caracterizada pelo descolamento entre

¿rs camâdâs
da exina. observa-se no material estudado uma grande variedade nas dimensões.
Além disso, é interessante registrar que alguns exemplares pârecem apresentår
"costelas", na parte descolada da exina.

Equísetosporítes c oncínnus Swar.
Estampa XIV
Estampa XV

V¡d¿ Sn¡cs
discussão.

fig. 23
fig. 5

(1964, n. 132) e I.urae (1978, e. 218-2lg) para descrição, comparação e
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Dimensões: C. = 7S-lOO¡rm. L. = 33-55pm. (6 exemplares).

Comentários: Espécie de grandes dimensões, pouco freqüente no material
esh¡dado. Caracteriza-se por possuir extremidades de larguras desiguais.

Equísetosporítes dudarensís (DE(r) Ln¡e
Estampa

XfV, fig.

Vide Í-n¡e(1978, p. 216, 217) paradescrição

19

e comentários.

Dimensões: C. = 32-40pm. L. = L8-22ILm. (5 exemplares).

Equís etosporíte s latíc o status Lnvrn
Estampa XIV, fig. 13

Vide LrlrA (1978, p.230) para descrição, discussão e comparações.
Dimensões: C. =25-30ttm. L. = l9-23pm.(2 exemplares).

Equísetosporítes leptomatus
EstampaXIV, fig. 1O

Lnvr.c

Vide L.n¡¡, (1978, p.226) para descrição, discussão e comp¿uações.
Dimensões: C. -26-3OVm. L. = 13-17!rm. (3 exemplares).
Comparações: Nossos exemplares assemelham-se bastante com os descritos por
Ltr\,rA (op. cit.), apesar de apresentar dimensões gerais menores.

Equísetosporítes lurídus LnlA
Estampa XIV, figs

.

14, 25

Descrição: Grão de pólen de contorno elipsoidal. Exina com duas camadas,
sendo a interna lisa e a externa ornamentada por numerosas costelas
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longitudinais, separadas por depressões finas, Algumas costelas apresentam
bifurcações

"

t¡6s ¿tingem as extremidades do grão, formando conseqüentemente

uma área lisa em cada proximidade dos polôs de até s,Opm.

A exina é

igualmente espessa.

Vide l, llø¡ (1980, r. 26) para discussão e comparações.
Dimensões: C = 45-75pm. L = 30-4 l!rm. (2 exemplares).

Comentários: Espécie pouco comum no material estudado. Assemelha-se à espécie
E. minuticostarøs, individualizando-se pelas dimensões gerais maiores e área
lisa nas extremidades.

Equísetosporítes mínutic ostatus l-.ryr^
Estampa XIV, fig. 6

Vide

Lx"tc, (1978, p.227) para descrição e comparações.

Dimensões: C. = 35-45pm. L. = 20-30pm. (2 exemplares).

Equisetosporites ovatus (Prence) Swcn
EstampaXIV fig.2l
V¡d¿

Sn

rc¡¡ (1964, p. 133) para descrição e comenrários.

Dimensões: C. = 28-42ltm. L. = 20-28pm. (2 exemplares).

Equisetosporites sp = Ephedripites sp (artefato) Dr:ex
EstampaXIV, frg.24

Vide Da¡x

(1987, p. 68-70) para descrição, discussão e comparações.

Dimensões: C = 40-65pm. L = l5-30pm. (10 exemplares).

Comentários: Em função do processo de fossilização atuando nos grãos de
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pólen poliplicados (de acordo com os conceitos de Der,lx, 19g7), os mesmos
podem ser preservados de va¡iadas formas, dando a impressão de se tratar de
espécies ou mesmo gêneros diferentes. Exemplos desse tipo são apresentadas
também na esrampa XV, figuras lO,21,24,25 e 26.
Hun* (1974) aborda o problema da polaridade dos grãos de pólen poliplicados.

Incertae Sedis = Eq¿is etospor¡tes? sp.
Estampa XIV, fig. 18
Descrição: Grão de pólen de contorno oval. Exina com duas camadas, sendo a
interna lisa a escabrada, totalmente separada da externa, formando um corpo
central espesso e escuro. A camada externa é fi¡a e transparente, não apresenta
costelas. o descolamento é marcante, tornando-se maior ainda nas extremidades,
onde se observa á¡eas de até 6,Op.m.

Dimensões: C = 58pm. L = 29pm. CC- C = 40pm. L

=.,

29ltm-(1 exemplar).

comentários: A caracterfstica principal desta espécie é a ausência de costelas e
o descolamento entre as carnadas da exina. Difere de E. ambiguus HsDurND
pela ausência das plicas. considera-se também que esta forma pode
perfeitamente não se enquadrar no grupo dos poliplicados.

Equísetospor¡tes maculosus nov. sp.
EstampaXlV, figs. Z, 9, lS, 16, 17

Derivação do nome:

o

Holótipo: preparação

SO-5,

nome refere-se a existência de uma área lisa, mais
espessa e escura' com aspecto de uma mancha, no centro de uma das faces.

fig.

lâmina 8901895, coordenadas: E5g-1. Estampa XVI,

1O

Estrâto típico: Formação Alagamar, Bacia potiguar.
Diagnose: contorno elíptico, dimensões medianas. Exina com duas camadas,
sendo a interna lisa, escura e de contorno mal defrnido.
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Descrição: Grão de pólen poliplicado de contorno oval a ellptico. Exina fina
com duas camadas, sendo a interna lisa, mais espessa e escura, de contorno
mal definido e restrita a região central. As dimensões deste "corpo central',
variam de L/4 a 1/2 do comprimento e de aproximadamente LlZ da largtra
total do grão. A camada externa é ornamentada por um grande n¡lmero de
costelas, pouco nftidas, paralelas, sem ramificação e que atravessam todo o
comprimento do grão. As costelas medem menos de l,Opm e não se fundem
nas extremidades.

Dimensões: C = 35-45!rm. L = 16-2 l!¿m. (20 exemplares).
Discussão e comparações: Esta espécie difere de todas as outras existentes para
o gênero, pela presença de uma área lisa, mais espessa e escura, e sem
contorno nltido, na região central do grão.

Gênero,S/NGIIIA SRIVASTAVA, 1968
Espécie-tipo: S ing hia dive rsus (Srovm.) Sn¡v¡,sr¡v+ I 968

Sínghia crenula.ra L,r,t¡
Estampa

XfY, frg.22

Vide l,nl,¡, (1980, p.34) para discussão e comparações.
Dimensões: C = 23:-28ltr¡¡. L = 15- I 8pm- (2 exemplares).

Sínghía elong:ara (Honowrrz) Ln ra
Estampa XfV, fìg.20

Vide I,t¡¡

(1980, p.30-31) para descrição, discussão e comparações.

Dimensões: C. = 70-80pm. L- = 15-20pm. (4 exemplares).
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Sínghía multicostata (BnmrNn)
Estampa XV, frg. 3

Ln,r,r,

Vide l-nt¡, (1980, p. 30) para diagnose e descrição.
Dimensões: C. = 6o-75!rm. L.

= l7-30pm. (3 exemplares).

& VASANfi{y, 1988
Espécie-tþo: Cornetipollis reticulata pococx & Ves¡¡rnry, 19gg
Gênero CORNETIPOLIJS POCOCK

Cornetipollis perforata (Lnr,l) nov. comb.
Estampa XVI, figs. 5, 8, 16

Vide

l-xvtq, (1978,

r.

245-246), para diagnose e descrição.

Dimensões: 45-55pm. (5 exemplares).

comentários: Ilustrada pela primeira vez, d,e modo informal, por lIn¡¡rcREN
(1973, est. VII, fig.7), com o nome de Ephedripr'res sp. com foveolas,', esra
espécie foi criada por Ltr"{A (1978,r; 1980), sob a denominação de
Gnetaceaepollenites perforatus, identificando-a na Bacia do Araripe. Na
PETROBRI'S, ela tem sido reportada em vá¡ias bacias da margem equatorial
brasileira, principalmente, após sua inclusão na divisão bioestratigráfica da
',

Bacia de Barreirinhas @rceu et alii, lgBS). Esta espécie é geralmente confund.ida
corn striatopollis reticulat¡.rs, por esta riltima se apresentar freqüentemente
fragmentada, contendo apenas um dos colpos. Alguns autores (DB¡¡,x, l9g7)
chegam a duvida¡ da sua existência. Entretanto suas características, a exemplo

do conceito emitido por

Ln'4A (1978.r,

e.253) ao comentar sobre a espécie

s teevesipollen dres sþ.

2, reveste-se de suma importância, por representar uma
possfvel convergência de algumas espécies de gimnospermas para as
angiospermas, via Ephedrales.

obs: Esta espécie foi aqui transferida para o gênero cornetipollis pococr &
V¡s.lvnrv,

1988,

devido a sua ornamentação reticulada.
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Gênero GNETACEAEPOLLENITES TI{IEGART, 1938.
Espécie-tipo : Gn e tac e a e p o ll e n ite s e llipticus T¡mc¡nr.

Gnetaceaepollenítes barghoorníi (Pæocx) Lnq
EstampaXV, figs. 1, 13

Vide I'w¡, (1978, p. 239) para descrição, discussão e comparações.
Dimensões: C = 35-53pm.

L = 17-3olrm. (7 exemplares).

Gnetaceaepollenítes chlatratus Srown
Estampa XV, frgs. 14, 15, L6
V¡Ze Srovm (1964a, n. 149-150) para diagnose, descrição e discussão.
Dimensões: C = 28-34!¡m - L =

).7

-25pr¡¡. ( 6 exemplares).

Comentários: Como já referido por Sroven (op. cit.) existe grande variação no
padrão destâ espécie, com formas de esférica a elipsoidal.
G

Vide l*t¡,

netac eaep olle nite s j ans

níi

(Pococx) I-nar,
Estampa XY, ftgs. 4, 27
o

(1978, r.238) para descrição, discussão e comparações.

Dimensões: C = 65-9opm - L -- 35-47ltrn (5 exemplares).

G

netac e aepolle níte

s n o//is (Snw.rrsr,lva)

EstampaXV, fig.8
Vide I.¡¡.,,, (1978, p.239-240) para descrição e comenrários.
Dimensões: C = 50-65¡rm. L = 35-40pm. (2 exemplares).

I-nal
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Gnetac eaepolleníles retangularis l_*rt
Estampa XV, frgs.9, 12, 23

Vide

I¡t¡

(1978,

r. 243) para diagnose e descrição.

Dimensões: C = 20-4olrm- L = l7 -25¡tm. (5 exemplares).

Gnetaceaepollenítes uesuguü
Estampa XV, figs. 2, 6, 7

Vide

l*t¡

(1978, p. 242) para diagnose e descrição.

Dimensões: C = 3o-a5pm. L = 28-33!rm. (5 exemplares).

Gnetaceaepollenítes andulatus @rcarr, Uesuctn & S¡¡rros), Lnr¡,
EstampaXV, fig. ll

Vide

l.nz.¿, (1978,

r.240) para descrição e comentá¡ios.

Dimensões: C = 21-40pm.L = i7

-Zíltr¡. (5 exemplares).

Gnetaceaepollenítes sp.
EstâmpaXV, ftg.2O

I

Descrição: Grão de pólen de contorno oval, ornamentado contendo de g a 1l
costelas por face do grão. As costelas possuem cerca de 2-3¡tm de largura,
tocando-se nas extremidades, sem que haja fusão. são subparalelas, retas, e
apresentam fortes constrições na porção mediana.
Dimensões: C = 27-35ttm. L = 25-30!rm. (3 exemplares).

comentários: Esta espécie é caracterizada pela ocorrencia de constrições na
parte média das costelas. Difere de G. undulatus Recnr,r et alii (197 4), a
espécie mais próxima, por seu contorno ovalado, menor número de cristas,
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não afTramento das mesmas nas extremidades e constrições restritas ao meio
do gräo.

Gênero STEEWSIPOLIENITES STOVER, 1964.
Espécie-tipo: Ste eve sipollenite s multiline¿fus Srown.
Steevesípollen iúes sp. cf, S. blnodosr¿s SrovER.

EstampaXV, frgs. 77, 18,22
V¡7¿ Srovn (1964¡, p.

l5l)

para diagnose e descrição.

Dimensões: C = 45-55pm. L = 20-25pm. (4 exemplares).

Comentários: Estâ espécie é ca¡acterizada pela largura e espessamentos polares,
grandes para o gênero.

Steevesipolle nites

cupul\lormís A'rm¿¡& Bolrrm.¡u¡cm¡

EstampaXV, f,rg. 19

Vide

Ãzrr.¡¡,

& Bolrnn¡¡¡rcw

(1974,

t.27) para diagnose, descrição e comparações.

Dimensões: C = 85-95pm. L = 20-30pm. (2 exemplares).
Comparações: Espécie relativamente rara em nosso material, mas enquadram-se
perfeitamente nesta espécie.

Gênero REGALIPOIJ-ENITES I-nrA, 1978.
Espécie-tipo: Regalipollenites anphoriþrrnis (Rrceu, U¡sucr¡r & SaNros), Lnr,r

Vide

Ln'z,¿,

(1978, p. 254) para diagnose e discussão do gênero.
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Regalþollenífes ømphoríforzrrs (Rrc.r1 lJesucur & S¡¡vros), L¡u¡.
EstampaXV, figs. 1, 2
Vide

Ln"t c, (1978, p. 255)

para descrição e comentários.

Dimensões: C = 45-65pm-L = 25-28ttl¡r. (5 exemplares).

Comentários: Espécie de fácil reconheèirnento, pelo espess:¡mento extremâmente
desigual das calotas hemisféricas.

POLIPLICADO NÃO IDENTIT'ICADO
Estampa XVl, fig. 7
Descrição: Grão de pólen poliplicado de contorno fusiforme. Exina com duas
camadas, sendo a externa ornamentada por grande número de costelas paralelas,
finas (1,0-1,5!rm), separadas por canais igualmente finos. As costelas não se
bifurcam e são sinuosas em toda a sua extensão; nas extremidades do gräo
elas se fundem, formando uma área circular, levemente mais espessa e lisa,
dando a impressão de forma¡ uma aurlcula.
Dimensões: C. = 45pm. L. = 25!rm.

(l

exemplar).

Comentários: Esta espécie difere das demais descritas para o grupo dos grãos
de pólen poliplicados, pelas costelas sinuosas e formação de "aurículas", nas
extremidades.

.

Subturma PRAECOLPATES POTONIÉ & KREMP, 1954.

Gênero EUCOMMIIDITES (ERDTMAN, 1948) HUGUES, 1961.
Espécie-tipo: E uc ommiidite s tr oeds s onii (EnormN) Huc¡-re.s.
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A morfologia

deste gênero ainda não esta perfeitamente esclarecida.
Eucommüdites foi erigido por EnorurN (1948) e considerado como uma forma
tricolpada, de origem angiospérmica e comparado com os grãos de pólen de
Eucommia ulmoides Or¡v. Este gênero foi reconhecido e emendado por Cowm,
(1958), que reestudando o material original de En¡nv¡x descartou sua afnidade
angiospérmica, e sugeriu um vinculo às gimnospermas p¿¡ra estes grãos e
considerou-os como sendo monosulcados. PcnoNÉ (1958) acomodou este gênero
no grupo da gimnospermas praecolpates (JnNsorrus & Hl¡,¡,s, 1976 consideram
que PoronÉ, 1958, validou este gênero). Huc¡ss (1961), discutiu a validade e
emendou Eucommiidite.r considerando-o como grão de pólen oval, tendo um
longo sulco com terminações arredondadas numa das fâces e um sulco anelado
(ring-furrow) próximo à margem, na face oposta (zonisulcado). B nrnrNn' (1967)
discute a afrnidade gimnospérrnica do gênero.

Obs:

Euc ommiídÍles tro

e ds s

oníl

EstampaXVI, figs.

Vide

(Ensnu¡N) Hucurs
15, 18, 2O

Huc,tæs (1961, e. 292) para descrição. Vide

&ww.

(1958,

r.

l6Gl65) para

comparações detalhadas deste gênero com grãos de pólen de gimnospermas
Don¡ ¿ú alii (1975) para detalhes observados sob microscopia eletrônica.

e

Dimensões: C = 33-40pm. L = l8-28pm. (5 exemplares).

Comentários: Esta espécie caracteriza-sp pela exina espessâ. Difere de E. hughesii,
por possuir dimensões maiores. É muito próxima de E. minor.

Eucommíídítes sp.2 I-MA, 1978.
EstampaXVI, fìg. 10, 21
Vìde Ln'l.¡ (1978, p. 259) para descrição e comenrários.
Dimensões: C = 20-28pm. L -- 12-18pm. (3 exemplares).

Cornentários: Os exemplares identifìcados são comparáveis em todos os aspectos
aos exemplares descritos por Lnra (1978), sob a designação de E. sp.2.
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SUBTURMA MONOCOLPATF.S (MONOSULCITES) e ZONOCOLPATES
POTONIÉ,1970
INFRATURMA QUAESILAEYTGATT poToNrÉ, tszo
Subinfraturma ÄCAVATI LIM,Av 19Zg

Gênero cYcAÐoPtrEs v/oDEHousE, 1933 exvr'rlSoN & WEBSTER, 1946.
Espécie-tipo: cycadopites fotricularis wusov & wmsr¡n ex porouÉ, 195g.
V¿Z¿ Sn¡cr¡ (1964,

p.

103) para

sinonlmia e diagnose genérica.

Cycadopítes carpentíerí (Duror,rnr &
EstampaXVI, fig. 13

Srnunaorvr) Snrcn

VrZe S nvcn (1964, n. 104) para sinonlmia e descrição.
Dimensões: C = 53-59pm. L = l9-23pm. (6 exemplares).

comentários: Esta espécie caracteriza-se pelo alargamento do sulco nas
ext¡emidade longitudinais e exina lisa. os exemplares ora apresentados
assemelham-se bastante com os descritos e ilustrados por snrcH, lgó4.

Cycadopítes, ¡fragilrs Snrcn
EstampaXVI, fig. 14

Vrde Sn¡cn

(1964, n. 103-104) para descrição e observações.

Dimensões: C = 3O-361m. L = 18-23pm. (3 exemplares).

comentários: Esta espécie caracteriza-se pelas dimensões pequen¿¡s
bastante fina.

Cycadopìtes nítldus (Benæ) pe JpnsEy
EstampaXVI, fig. l2

e pela

edna,
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Vide Bal¡,n (1957, r. 30) para descrição.
Dimensões: C=22-30ltm.

L=

1.5-20pm. (3 exemplares).

Comentários: Os especimens presentes em nosso material difere bastante do
exemplar ilustrado por Lnn (1978), apesar da descrição e dimensões serem
compalveis.

Gênero DEJAXPOILENITES noy. gen.

Derivação do nome: Nome dado em homenagem ao Dr. Jean Dejax, do Museum
National d'Histoire Naturelle, descobridor desta forma, em sedimentos
eocretáceos do Congo.

Espécie-tipo: Dejaxpollenites foveoreticulatus gen. e sp. nov.
Diagnose: Grão de pólen radialmente simétrico, levemente anisopolar, constituído
de duas p¿utes. Corpo central envolto numa parede r¡icrofoveolada, ambas
caracteristicamente zonocolpadas.

Descrição: Grão de pólen zonocolpado, de âmbiro ovóide a elipsoidal. Exina
fina, com duas camadas, ocorrendo uma diferenciação entre as mesmas, de
modo a formar duas partes; um corpo central interno, zonocolpado, envolto
numa parede externa, também zonocolpada. O colpo é longo, estendidos por
toda a área equatorial do grão.
Comparações: Dejaxpollenit¿s nov. gen. difere de todos os gêneros mesozóicos
de grãos de pólen zonocolpados, por se constituir de duas partes distincas,
ambas zonocolpadas.

Dejaxpolle nítes foveoreticulzfzs nov. sp.
Estampa XIX, figs. I a 1O

Derivação do nome: Nome derivado da ornamentação microfoveolada da exina
da parte externa do grão.

203

Holótipo: Preparação CES-7; lâmina 9101563; coordenadas: 837-3. Estampa
XX, figs. l, 2Estrato típico: Formação Alagamar, Bacia Potiguar.
Diagrrose específïca: Grão de pólen, zonocolpado, de âmbito oval a fusiforme,
contendo um corpo central distinto. A forma é separada por um colpo equatorial
contfnuo, dividindo o grão em duas partes iguais, subobladas. O corpo central
é liso, mais espesso e escuro. A camada externa tem exina mais fina ornamentada
por. microfoveolas distribufdas por toda a superflcie do grão.

Descrição: Grão de pólen zonocolpado, constitufdo de um corpo central, envolto
numa camada externa de borda lisa, com uma estreita margem. Contorno oval
a fusiforme. Possui um colpo equatorial contínuo, que divide o grão em duas
partes iguais, subobladas. Corpo central: O corpo central, zonocolpado, possui
exina lisa" mais espessa e escura que a camada externa. cada hemisfério deste
coq)o central apresenta um pseudocolpo, perpendicular ao plano da zonocolpa,
formando uma abertu¡a ulcerada (aparato germinal?), grande e alongada na
direção dos polos. Camada externa: Zonocolþada, exina fina, cerca de 1,01 ,5 ¡rm, densamente ornamentada por microfovéolas homogeneamente
distribuldas por toda a superfície do grão. Estas microfovéolas são diminutas
na parte central do grão (<1,0pm), e aument¿¡m gradativamente em direção as
bordas do mesmo, onde atingem mais de l,5pm..Em alguns exemplares chega
a assumir um aspecto reticulado nas bordas.

Dimensões: C. total = 40-45pm. L. total = 23-30pm. C. c,c. = 32-35p.m. L. c.c.
= 15-23frm.

Gênero CONFERTISULCI?'ES ANDERSON, 1960.
Espécie-tipo: C onfe rt is ulc ite s lcnow ltoni Awoensox, I 96O
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Confertísulcites sp. Lnn, 1978
Estampa XVI, ftg- 24

Vide

I-n¡¿, (1978, p.266) para descrição, discussão e comparações.

Dimensões: C = 8opm. L = 45!rm.

comentários:

(l

exemplar)-

o

exemplar ora apresentado é comparável em quase todos os
aspectos, ao ilustrado por Lnø, (1978, esrerr,æ,r, XXIV, nc. l9), diferindo apenas
nas dimensöes, aqui um pouco maiores.

Gênero B ENN ETTITAEP

O LLLENIT'ES

THIEGART, t949 e m¿nd. POTONÉ,

1958.
Espécie -t ipo : B e nne ttit ae p o l l e n it e s lu c ife r Tnnc.lnr, I 949
V¿Z¿

S¡vor (1964, p. 106) para sinonfmia e descrição genérica.

. Bennettítøepollenítes regalii nov. sp.
Estampa XVI, figs.22, 23

Derivação do nome: Nome dado em hogrenagem a Dra. Marflia Regali, palinóloga
da Petrobrás, em reconhecimento a sua contribuição ao estudo da palinologia
no Brasil.

Hotótipo: Preparação NMR-1. Lâmina, 8909769. coordenadas: c49. Estampa
XXI, fig. 10.
Estrato típico: Formação Alagamar, Bacia potiguar.
Diagrrose: Grão de pólen monosulcado, fusiforme, sulco longo, atravessando
toda a superfície longitudinal do grão e caracteristicamente mais aberto nas
extremidades.

Descrição: Grão de pólen monosulcado de contorno elipsoidal, exina espessa,
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lisa a micropunctada. O sulco é representado por um leptoma basrante estreito
que percorre todo o comprimento da face distal do grão, se abrindo nas
extremidades. Acompanham o sulco, lábios marginais espessos e com até
l0pm de largura.
Dimensões: C = l00-105pm. C = 38-43pm. (1O exemplares).

Comentários: A ca¡acterfstica principal desta espécie são suas dimensões, bastante
grandes para o gênero. Esta espécie assemelha-se bastante aos especimens
Cycadopites sp. 2 e Cycadopites sp. Str\¡cu 1964, ilustrados respecrivamente
por Borrn*r.rcmr & S¡,uno-CsBnoLDAEFF (1987), Derex (1987) e Sncu (1964). A
existência dos lábios marginais ao sulco (sacos não funcionais?) justifica a
inclusão no gênero Bennettitaepollenites, como definidc por Tkcc.ur. A
presença desta espécie em estratos aproximadamente contemporâneos no Brasil
e ^Á,frica indica se tratar de forma com bom potencial estratigráfico.

Subinfraturma CAVATI LIMA, 1978.
Gênero GIUAMONOCOLPITES LIMA, 1978
ESPÉCIE-TIPO: Cavamonocolpites punctatus Lru¡,, 1978

C avam

o

no c o lp í! e s p u nctatu

s

Lw.e,

Estampa XVItr, figs. 9-10

Vide

l*t¡

( 1978, p. 268-269) para diagnose, descrição e comparações

do gênero e

da espécie.
Dimensões: C=23-28ttm. L = 15-20pm. (5 exemplares).

Comentários: A espécie-tipo caracteriza-se pela exina fina e punctada, com o
colpo longo mais largo nas extremidades. Esta espécie está presente apenas
nos estratos superiores da Formação Alagamar (Membro Galinhos).
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Cavamonocolpites sp. I
Estampaxv[I, figs. 7, I
Descrição: Grão de pólen monocolpado, de contorno ci¡cula¡ a ovalado. Exina
fina, com duas camadas, interligadas por columelas, cavado. O colpo é longo,
estendidos por todo o grão. A exina apresenta pequenas foveolas de diâmetro
variado, porém sempre menores que 1,0pm e dispostas de modo esparso.
Dimensões: 25¡tm. (2 exemplares).

comentários: Esta espécie ê caracterizada pela exina microfoveolada, ocorre
raraÍnente nos níveis mais altos da seção. Difere de c. punctatus Luva pelo
caráter foveolado e de Foveomonosulcites elegans R¡c¡u, pelas foveolas
diminutas e esparsas.

Infrarurma SCLILPATI POTOMÉ, 1 970.
Gênero CIAUATIPOLIENITES COUPER, 1958
Espécie-tipo: Clavatipollenites huguesi Coupm.

obs: o gèneto clavatipollenites engloba grãos de pólen monosulcados, de conrorno
ellptico a subesférico com dupla carpada de exina. uma das camadas é lisa e
dela se elevam os elementos escultu¡ais da segunda camada, que é ornamentada
por pequenas e densas clavas. As clavas se fundem de modo a formar um

microretfculo e uma exina tectada. os lumina deste microretículo são mais ou
menos uniformes no tamanho e formato, e quase sempre menores que l,Opm.
Geralmente esses grãos apresentam um aspecto granular ao microscópio. Don¡
et alii (1975) em estudos sobre o gênero à luz da microscopia eletrônica
discutiram seus aspectos morfológicos e sua afinidade angiospérmica. Kr¡,e
(1968' n. 424), emendou a diagnose de clavatipollenites hughesii counen,
descrevendo a presença de báculas e não de clavas. contudo, este tipo de
escultura também pode ser observada nos espécimens de couper (195g), razão
pela qual não se considerou, aqui a emenda de Ksvp (op. cit.). Jur#sz &
Gó@.1N (1985, p.154-155), discutem com propriedade as parricula¡idades deste
gênero.
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ClavatípollenÌfe s hughesii Cor;pn
Estampa,XVIII, figs. l, 6
Cor¡pm (1958, p. 159) para diagnose genérica e Sn¡cn (1911,
comentáfios posteriores.

Vide

e.

180) para

Dimensões: 20-35pm. (10 exemplares).

Comentários: Kelrp (1968) realizou um abrangente estudo sobre esta espécie,
mostrando através de diagramas e histogramas que ela tende a ser elfptica.
Clavatipollenites hughesií foi reportada pela primeira vez por Counen (1958),
em estratos ba¡re¡nianos da Inglaterra; e é provavelmente a mais velha ocorência
de formas afins às angiospermas bem documentada até o momento.

Clavatípolleníte s mínutus Bnr¡¡¡en
Estampa XVItr, ftgs.2 a 4

Vide Bnm¡Nen (1963, n.95) para descrição.
Dimensões: C = l5-2opm- L = l1-l5pm- (7 exemplares).

Comentários: BREI.TNER (1963) separou C. minutus da espécie C. hughesii Counen,
apenas com base no tamanho menor e exina mais fina da primeira. Com base
nos diagramas de KEMe (1968, e. 427) é óbvia a gradação existente entre estas
duas espécies.

Clavatíp

o

lle nÍte s tenne

lis P¡onr-Pr¡u-lps & Fer-D(

Estampa XVIII,

fig.

5

Vide Paon¡-Puu-¡-ps & Feux (1971u, e. 466) para rlescrição e comentários.
Dimensões: 25-30pm. (6 exemplares).
Comentários: Esta espécie ca¡acteriza-se pelo seu contorno ci¡cular a subci¡cula¡
e sulco largo e pouco distinto. Os exemplÍues da Formação Alagamar, exceto
pela exina mais espessa, enquadram-se perfeitamente na descrição original.
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Gênero STEIJATOPOLITS DOYLE,

VAN CAMPO & LUGARDON,
Espécie-tipo: Stellatopollis barghoornii Dourt

1975.

Stellatopollís barghoorníi Dor, a
Estampa XVII , ftgs. 27, 22

Vide Dovt¿ et al.

(1975,

p.462a79 para descrição e discussão.

Dimensões: C = 45-85pm. L = 35-45pm. (5 exemplares).

Comentários: Esta espécie caracteriza-se pela presença de numerosas clavas na
ornamentação.

Stellatopollís ararípensÍs Lnlø,
Estampa XVtr, fÏgs. 16, 17

Vide

Lwte, (1978, r. 272-272) para descrição, comenrários e diagrama morfológico.

Dlmensões: C = 30-70pm-L = 2045¡tm. (5 exemplares).

Comentários: Esta espécie ca¡acteriza-se pelos ápices agudos das projeções de
seção triangular (que se agrup¿¡m em séries de 6), que ornamentam o grão.

Stellatopollis densíornatus Lwt *
EstampaXVII, fig. 14
Vide

I,wtc, (1978, p.273-274) para descrição, comparações e discussão.

Dímensões: C = 4O-50pm..L = 25-35pm. (5 exemplares).

Comentários: Esta espécie assemelha-se à S. araripensis, diferindo apenas por
possuir ornamentação mais densa e ter os ápices das projeções triangulares
arredondados.
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Stellatopollís dubius (I-r\4A, 1978) I-nlA
EstampaXVII, fig.3
Vide l, nt¡, (1978, e. 274) para descrição, discussão e comparações.
Dimensões: C = 5o-7olrm. L = 3O-4Opm. (3 exemplares)

Comentários: Espécie ca¡acterizada por aprese¡rtar áreas lisas no corpo do grão
e ornamentação levemente mais densa nas proximidades do sulco.

Stellatopollís sp. 1 aff. S. sp. Doyle et al.,
Estampa XVIi, ftg.2O

1977

Descrição: Grão de pólen monosulcado de contorno elipsoidal. Sulco estendendose longitudinalmente de um lado a outro do grão. Exina densamente ornamentåda
por processos claviformes de seção triangular, arranj ados em grupos de 6 ao
redor de lumina ci¡culares. Ocorrem alternadamente, em alguns casos, outros
processos retangulares em número de I ou 2, menores, paralelamente aos
claviformes.
Dirnensões: C = 95prn.

L = 55pm. (1 exemplar).

Comentários: Grãos com ornamentação semelhante ao aqui descrito foram
apresentados por Dovrc et alii (1977), Derex (1987) e PoNs (1988), diferindo
enormemente nas dimensões. Por tèr sido encontrado apenas um exemplar,
enquadrou-se provisoriamente como próxima a ilustrada por Dovr.e et alii
(1917,Y.460, ssr. I, nc. 10).

Stelløtopollís sp. 2
Estampa XVtr, fìg. 6
Descrição: Grão de pólen provavelmente monosulcado, ornamentado por processos
claviformes de seção triangular arredondada, densamente arranjados em grupos
de 4-6 ao redor d,os lumina circulares, e suportados por um infraretlculo
poligonal a circular. Processos claviformes grandes (2,5-5,Opm), muri do
infraretlculo espesso (1,0-2,5pm) e lumina grandes (2,5-7,0¡rm).
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Dimensões: C = 80pm. L = 60!rm. (1 exemplar).

Comentários: A espécie em questão, pela presença de processos arredondados,
assemelha-se a S. densiornat¡¿.r L&rA (1978). Contudo, as dimensões e a vislvel
presença do "infra¡etfculo" a difere de todas as espécies descritas para o
gênero. É, similar a S. largissim¿s SnrcH (1983).

GêIerc RETIMONOCOLPITES PIERCE emend. JUHÁ.SZ & GÓCZ,Á,N, 1985
Espécie-tipo: Retimonocolpites divid.uus Prence, 1961

Obs: Este gênero engloba grãos de pólen monocolpados e reticulados com
retlculo mais ou menos uniforme. Quando da definição desde gênero Pnncr
(1961) não teceu comentários a respeito da variação no tamanho do retículo; e

sua ilustração não sugere diferenças entre retículos finos a grosseiros. SwcH
(1971) transferiu as espécies de PERcE de Retimonocolpites para Liliacidites.
Dol,r-B et alii (1915) preferiram manter distintos estes dois gêneros com base na
presença de retículo uniforme em Retimonocolpites e reticulado não uniforme
em Liliacidit¿s. Contudo, estes autores não formulara¡n uma emenda formal
pala Retimonocolpites. Juul,sz & GóczÁN (1985) emendaram a diagnose de
Retimonocolpit¿s, considerando neste gênero as formas com retículo delicado,
mais ou menos regular e com os lumina aproximadamente uniformes em toda
a superflcie do grão e com infratectum baculado. O gênero Liliacidites, como
emendado por estes mesmos autores, difere de Retimonocolpiles, entre outros
aspectos, por possuir diâmetro dos lumina mais largos na parte central do
grão, como conceituado por Dovr-e et alií (op. cit.).

Retímonocolpíles dívíduus Pwcs
EstampaXVtrI, fig. 11

Vide Krxp

(1968, p.424) e SnrcH (1971, p. 185-186) para descrição.

Dimensões: 23-25¡trn. (8 exemplares).

Comentários: Como referenciado acima este gênero foi criado por

Pænce (19ó1)
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para designar grãos de pólen monosulcados reticulados, tem sido motivo de
controvérsia. Ainda não estão descritos de modo cla¡o e indubitável todos os
parâmetros que individualizam os gêneros Retimonocolpites, Clavatipollenites
e Liliacidites. Depreende-se da literatu¡a que é senso comum a necessidade de
emendas e refinamentos na sistemática destes gêneros, a fim de limitar os
tipos de reticulados e monosulcados que devem ser inclufdos em cada um.
W.qno (1986) sugere que formas tais como R. exelsus, por apresentarem retlculo
gigante requerem um novo gênero. A espécie em questão já foi designada sob
os gêneros Retimonocolpr'fes (Prence, 1961); Liliacidir¿s C-orlpn (1963); e
Clavatipollenir¿s (KBvp, 1968).

Retimo nocolpítes c rassatus (Snrcu) SnrcH
Estampa XVIII, frgs- 26, 27

V¡de Snrcr¡ (1971, p. 184) para descrição e comentá¡ios.
Dimensões: C = 23-30!rm.L =23-28ttrn (8 exemplares).

A

ornamentação justifica plenamente a inclusão de nossos
exemplares na espécie mencionada, apes¿ìr das dimensões um pouco maiores
das nossas fornas.

Comentários:

Retímonocolpítps excelsus Wtan
EstampaXVUI, fÏgs. 17, 18,23,25

Vide 'W¡an

(1986, e.34) para descrição e observações.

Dimensões: C -- 35-5opm.L =204lttrr.. (4 exemplares).

Comentários: Esta espécie ca¡acteriza-se pela sexina com espessa columela
reticulado grosseiro.

RetÍmonocolpítes fragílís Prexæ.
EstampaXVtrl, fi,g.27

e
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Vide Pwpce (1961, e.47) para descrição.
Dimensões: C = 24-27ltm. L = 18-20!¡m. (2 exemplares).

Retimonocolpítes textus (Nonnrs) Suvcn
EstampaXVII, fig. 16
V¡de Nonn¡s (1967, n. 106) para descrição.
Dimensões: C =

25-30!rm.L=

17

-Zlltrn (3 exemplares).

Comentários: Esta espécie é bastante semelhante
tamanho e reticulado maiores.

a

B. retículatus, porém apresenta

Retímonocolpit¿s sp. (sensu Retisulc-Cand- crochet de Hucræs et al., l9j 9)
Estampa XVIII, figs. 22,24

Vide Huors, Dnpwny & L¡r¡xc (19?9, p. 518-522), para descrição, ilustração

e

chave de identifrcação.

Dimensões: 35-40¡rm. (6 exemplares).

Comentários: Hucrns et

alii

(1979), apreseûtaram espécies não formalmente
descritas de grãos de pólen monocolpados reticulados. Um dos tipos apresÞntados
foi identificado como "nsrsuc-ceNo(cnocnnr) ", no seu esquema de classificação

e tabulação morfológica. A ornamentação dos exemplares aqui estudados
permite que os enquadremos nesta classificação, apesar das formas do nosso
material serem bem maiores.

Retímonocolpiles sp. I
Estampa XVIII, figs. 19, 28

Descrição: Grão de pólen monosulcado de forma elipsoidal. O sulco é reto
abrangendo todo o comprimento do grão. As bordas do sulco são espessas
(2-4¡tm). A nexina é lisa e espessa, a sexina é fina e reticulada. O reticulado
apresenta os muros frouxamente arranjados, delimitando os lumirn
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aproximadamente polig onais.

Dimensões: C = 35-38pm.L = l5-2Ûttm. (5 exemplares).

comentários: os exemplares descritos ca¡acterizam-se pelo reticulado delicado
e aparentemente desprendido do "corpo central". Tal ca¡acterfstica pode ser
conseqüência da fossilização, já que os especimens não se encontram bem
preservados.

Gèrero MONOCOLPOPOIf,-ENITES THOMSOM & pFLUc, t953 emendNICHOLS, AMES & TRAVERSE, 1973.
Espécie-tipo: M onoc ol popo llenit e s tranq uillus (poroNÉ) TuovsoN & pp,u;c.

obs: Este gênero, de acordo com a emenda

de NrcHor-s

et alii

(1913), refere-se

aos grãos de pólen monocolpados, nos quais os sulcos se apresentam mais
largos nas extremidades ou possuem terminações arredondadas, com ou sem
mârgo e com orn¿unentação psilada, escabrada ou ainda reticulada.

Mo noco lpop o lleníte

s

spheroldítes J¡non¡É & Mecr.onB
EstampaXVI, fig. 19

V¡de

J.cRDn.rÉ

& M¡clons (1965, p. Ztt) pa¡adescrição.

Dimensões: L8-22¡trn. (5 exemplares).

comentários:

os

exemplares aqui identificados são em tudo similares aos

ilustrados pelos autores da espécie.

Gênero TRANSTToRIPoLLIS GÓQ,,4,N g ¡uHÁsz, Ig84
Espécie-tipo: Transitoripollis anulisulcalu.r Gócz4N & JuHLsz, l9g4

2L4

Transítorípollís crísopolensís Rec.lr_¡ l9B9 nov. comb.
EstampaXXI, frgs. lO, tl, 12, 13, 14

Vide

Rso^r-L(1989, p. 396

r 398), para diagnose e descrição.

Dimensões: 28-35pm. (6 exemplares).

comentários: Esta espécie foi publicada pela primeira vez por Fir,oeu et alii
(1974)' sob a denominação de Inaperturopollenìtes crisopolensis.
Posteriormente, Doyl¡ et alii (lgii, l9B2) questionam o posicionamento
sistemático desta espécie, sugerindo o enquadramento provisório da mesma no
gênero " clavatipolle¿ir¿s". De¡.Ax (1987) também exprime suas dúvidas em

relação à classificação desta espécie, classificando-a

como

Inaperturopollenites" . contudo, Drrax (op. cir.) concorda que ela possa ser
enquadrada em clavatipollenites, chegando mesmo a t¡açar uma convergência
entre as espécies de "1"- cfisopolensis e c. hughesi, apesar de não se decid.ir
quanto ao gênero da mesma. Rec,lu (1987c), aceitando a sugestão de Dovr¡ e¡
alii (1977), transfere esta espécie para o gênero clavatipoltenir¿s, emendando
sua diagnose genérica e especffica. Finalmente, Rscar-r (l9g9r) reemenda a
diagnose genérico-específrca da forma em questão, çriando para a mesma um
novo gênero denominado d,e Tucanopoll¡s, tendo como espécie-tipo Tucanopollis
crisopolensis.
Da análise cuidadosa da literatu¡a, observa-se que as diagnoses, genéricas
e especílicas de RBcru(1987c, 1989¡), de Don¡ et atii (1977,19g2), de Þarex
(1987) e de GóøLx & Jus.4sz (1934,,1985), são basicamente as mesmas assim
como as respectivas ilustrações. Conclui-se, pois, que se trata da mesma
espécie. Neste caso, apesar da grande antecedência com que as formas foram
descobertas, o gênero Transitoripoll¡s é um sinônimo sênior de Tucanopollis.
Esta espécie difere das demais descritas por Góø.4N & Jusr,sz (19g4, l9g5),
em particular a espécie-tipo, sua espécie mais próxima, por possuir dimensões
gerais maiores. vale ressaltar que os especimêns brasileiros são em geral
maiores, com dimensões médias as redor de 33,0pm (exceção feita às formas
"

identifrcadas na Formação A¡eado, Lnvra, l9?9c), enqr¡ânto que as formas descriøs
na .4,frica (Dovr¡ et alii, l9?7), estão as redor de 27 -3}¡tm e as da Hungria
(Gócz.ñ & JuuÁsa 1984, 198Ð e Colômbia poNs (l9gg), são bem menores,
variando entre 15-22pm.

Importante registrar que Kesxa (r989), em pesquisas de poços petrollferos
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na regiElo central do Sudão, apresenta utn zoneamento palinológico da á¡ea
citando a p.resença de uma espécie denominada Coptospora crisopolensis. O
interessante é que trata-se de depósitos de mesma idade e ambiente que os
brasileiros em que ocoffe a espécie Transítoripollis crisopolensls, além de
pertencer ao mesmo cinfl:¡rão microflorfstico. Como o autor não fornece nenhurna
indicação, não foi posslvel identificar quem criou a espécie, e nem se o
gênero é uma nova combinação de "Inaperturopollenites" R¡c.cu, ou
"Clavatipollen ir¿s" R¡c¡,u Através da bibliografïa cirada, também não foi
posslvel se chegar ao autor da espécie. A figura ilustrada (p.81, est.l, frg.1O),
parece encaixa¡-se na descrição do gênero Coptospora Der-n¡¡NN (1963) e
difere bastante da espécie ora transferida p¿ra o gênero Transitoripollis.

Obs: Esta espécie foi aqui transferida para o genero Transitoripoll j¿ em f'unção
de sua descrição geral ser a mesma e ter a prioridade de publicação.

INFRATURMA RETICULATI PONS. 1988

Obs: Pous (1988) criou esta infraturma para acomodar grãos de pólen, nos quais,
parte do tectum apresentam elementos esculturâis distinguíveis à microscopia
ótica. A autora inclui sob esta infraturma os gêneros Brenneripollis, Afropo is,
Liliacidites, Clavatipollenites e Retimonocolpites. Apesar de acreditar que
estes três rlltimos gêneros ainda não estão claramente definidos, nos seus
aspectos escultu¡ais, em função de sua diminuta ornamentação; optou-se aqui
por considerar sob esta infraturma apen¿rs os gêneros Afropollis e Brenneripollis,
que são os mais problemáticos em terrnos de definição ao microscópio ótico.

Gênero BRENNERIPOLT,TS JúHASZ & GPCZ,4N, 1985
Espécie-tipo: Brenneripollis pellitus Juulsz & Góø.ÁN, 1985

Vide JwtÁsz & GóczL¡.¡ (1985, r.148-152), para descrição e discussão do gênero
espécie-tipo.

e
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Brennerípollís peroretículatzs @nnnnn) I(rH.l.rz..E Góøé¡L
EstarnpaXVm, figs. L2, 13, 14
7¡7¿

BneNNBn (1963,

JúrrAsz

&

p. 94), Dovn, V¡¡¡ C¡vpo & I¡c¡noo\ (1975,

e.n456-462) e

Gócz.4N (1985, e. 150) para descrição e discussão,.

DÍmensões: C

= 13-20pm. L = l0-18pm. (10 exemplares).

I

comentários:, Brenneripollis peroreticulatus dife¡.e de sua espécie r,n4lg próxima,
B. reticulatus, por apresentar tamanho menor e reticulado (tu¡niià\ maiores.
Estas observações feitas por Bnn*Nrn, foram confirmuou, po, åf,i*
otii
"t as
(1975)' com a constatação da existência.de grande variação dentrè_ ambas
espécies. No material do presente trabalho, obseryou-se variaçOes;S tamanho
geral dos grãos e no diâmetro dos lumina, o que dificulrou, poi vezes, a
identificação prescisa de alguns espécimens. '.
l*

Brennerípollis retículatus
Estampa

(BRE¡NER)

Júr¡sz &

XVIII, fÌgs. 15,20
r:-.

Vide

Gócz,1N

.',.
]'*:
!'
.i,.J-

Bn¡¡¡Nen (1963, p.94), Doxtr, Ver.¡ Cer,æo & I uc¡noox (1975,
JfrHAsz & Gó@,ñ (1985, r. 15l) para descrição e discussão.

ç

I

456-462) e

Dimensões: C = I7-23ttm. L = L5-2ILuT.

comentários: Difere de B. peroretículatus por apresentar tama4llg,um pouco
maior e e retículo menor. Esta e outras pequenas diferenças, foram qbservadas
em MEV, por Þovr-u, V,c¡¡ CAMpo & Luc.cRDoN (1976), Hüåurs, Dns;Ry & L¡n¡c
:
"' ì n
(1979), eV/¡no (1980.

GêNCTOAFROPOLT]S DOYLE, JARDINÉ & DOEREN K-A.MP. 1982
.
-c
Espécie-tipo: Afropollis jardinus (Bnn¡Nm, 1968) Dovr-e, JARDr.rÉ & DdlRÐtKAræ,

L982
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Afropollís jardínzs (BnnrNen, 1968) Dovrr, J¡non¡É & Doms.¡x¡r,p
Estampa XVtr, frgs. l, 2, 4

Vide Dovtz et alii (L982, p.45-46) para descrição e discussão.

Dirnensões: 35-48pm. (15 exemplares).

Comentários: Gênero importante do cinturão microflorfstico W.A.S.A. A espécie
é freqüente no material analisado.

Afropollís sp. aff. A. jardínus Dovu,

JmonrÉ & Doms.¡r¡r,e
EstampaXVtr, figs. 5, 8, 9

Vide Dovr-r et alii (1982, e. 47) para descrição.
Dimensões: 35-5opm. (15 exemplares).

Comentários: Os exemplares aqui ilustrados são idênticos aos descritos por
Don¡ et alii (1982), contudo alguns especimens apresentam dimensões um
pouco maiores, chegando a atingir S0¡trn. Afropollis aff. A. jardinus, difere
de A. jardinus, por apresentar maior heteropolaridade, e uma maior área de
reticulado mais fino.

Afropollis operculalus Dovr¡, J¡nou.¡É & Doms.¡x¡¡,e
Estampa XVtr, figs. 7, 12, 13, 15
Vide Dolnn et alii

(1982, r. 47, 48) para descrição e discussão.

Dimensões: D. total = 3O-4Opm. D. operc. = l5-2opm. (5 exemplares).

Comentários: Esta espécie é relativamente mais ra¡a que A. jardinus e A- aff.
A- jardinus. Os especimens observados, não continham o "corpo central";
estando os opérculos isolados, e com contorno ovalado. Neste estudo foi
constatada sua presença apenas na porção basal da seção.
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Afropollís zonatus

Dovr-e, JenonrÉ

& Domm¡x¡te

EstampaXVtr, figs. lO, 11, lB, t9

Víde Dovlr et

alii

(1982, p.48,49) para descrição e discussão.

Dimensões: 35-42¡tn. (5 exemplares).

comentários: A exemplo de Afropollis operculatus, esta espécie é relativamente
rara no material estudado e presente apenas na porção basal da seção.

Subturma DICOLPATES POTONÉ, 1966

Gè¡ero PSIIA-DICOLPITES REGALI, 1989
Espécie-tipo: P s i ladicolpites /aevis R¡c,q¡:

Psíladícolpítes /¿¿yis Rnc¡r¡
EstampaXD(, ftg. 12

Víde Rra¡¡-t (1989c, n. 242) para diagnose e descrição.
Dimensões: C. = 25-32ltm. L. =

z}-2ípm. (3 exemplares).

Psíladícolpites papíllatus RnoNt
EstampaXIX, frg. ll

Vide RnaNs (1989c, r. 242) para diagnose e descrição.
Dimensões: C. = 25-30pm- L. = 2O-23þm. (3 exemplares).

2t9

DICOLPADO INDETERMINADO I
Estampa XD(, figs. 13, L4, 15
Descrição: Grão de pólen dicolpado, colpos longos, paralelos e opostos. Exina
fina com ornamentação variando de fina a fortemente escabrada.
Dimensões: C. = 35-43pm. L. = l$-23pm. (5 exemplares).

Comentários: Esta espécie caracteriza-se por sua ornamentação visivelmente
escabrada e dimensões relativamente grandes. Não se conseguiu enquad.rar
esses grãos na classificação sistemática consultada e devido ao pequeno número

de exemplares considera-se prematura a criação de novo gênero para tal.

DICOLPADO

(;

INDETERIVÍINADO
Estampa XIX, fîg. 21

II

Descrição: Grão de pólen dicolpado, colpos longos, paralelos e opostos. Exina
espessa com ornarnentação foveolada, com as foveolas diminutas (< 1,Opm).
Dimensões: 3opm. (1 exemplar).

Comentários: Esta espécie caracteriza-se por sua ornamentação microfoveolada,
exina espessa e dimensões relativ¿unente grandes. Não se conseguiu enquad.rar
esse grão na classificação sistemática consultada e como se trata de um único
exemplar ñca aqui apenas o registro. Vale salientar que não se descarta a
'possibilidade
de se tratar de uma forma diporada.

Subturma TRIPTICIIES NAUMOVA" 1939

Infraturma ISOTRICOLPATI POTONÉ,

Lg7 O

Gênero PSIL TRICOLPITES VAlrI der HAMMEN, 1956
Espécie-tipo: Psilatricolpites incomptus v.lw oen Her"n¿u.l

Obs: O gênero Psilatricolpites foi erigido para enquadrar grãos de pólen
tricolpados lisos. Contudo, a espécie-tipo foi baseada em grãos de pólen de
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plaûtas atuais. PoroNÉ (1966), consid erott Psilatricolpites psilatus (prence, 1961)
como sendo a espécie-tipo do gênero. Entretanto, de acordo com o artigo 7,
do C.I.N.B. não é permitida a validação posterior de um gênero através de

grãos de pólen fósseis. Este gênero é aqui mantido em função de sua
aplicabilidade e devido a sua boa aceitação em grande número dos trabalhos
consultados, que contém estas formas.

PsíIatrícolpÍles pachyexín¿s Cor¡psR
EstampaXD(, figs. 16, 17

Vide Cotswn (1953, r. 62) para descrição.
Dimensões: 30-38pm. (8 exemplares).

comentários:

os

exemplares encontrados enquadram-se perfeitamente na
descrição de P- pachyexinas; esta espécie é encontrada na parte superior da
seção estudada.

CUPULIFERoIDAEPoI.I.ENITES PoToNÉ, THoMsoN &
THIERGART, I95O
Espécie-tipo: Cupuliferoidaepollenítes liblarensìs T¡rovsoN, 1950

GêneTo

obs: Este gênero foi criado po. Poro"r,

T+¡or.cox & Tlrsnc¡nr para enquadrar
'grãos de pólen tricolpados pequenos (menores que
l8-2opm), com exina lisa a
levemente escabrada.

Cupulifuroidaepolleníles pamulus (Gnoor &

peNNy) Dsrn

a¡N

EstampaXIX, fig. 19

Vide Gnoor &

PE¡¡Nv (1960, y. 232) para descrição,

Smcu (1971, p. 199) para sinonímia e comenrários.

Dimensões: 13-15¡rm. (4 exemplares).

e DerrMlNN (1973, e. L2), e
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Comentários: Esta espécie é caracterizada pelas suas dimensões diminutas e
ornamentação psilada. Tem sido registrada comumente em depósitos de ldade
Albiana a Tr¡¡oniana da América do Norte e Austrália.

Gênero TRICOLPITES COOKSON exCOUPER emend JARZEN

&

DETïN,fANN, 1989
Espécie-tipo: Tricolpites reticulatus Coorsor.r 1947, ex Cor-lpnn, 1953.

Vide

Jeaær & DeTTMANN (1989,
para sinonfmia do gênero.

r.99) para diagnose, e Snrvrsuv.r

(1975, n.98)

Obserrações preliminares: A presença de grande diversidade de grãos de pólen
tricolpados a partir do Aptiano Superior-Albiano Inferior em vá¡ias partes do
mundo levou à necessidade de criação de. diferentes gêneros para acomodar
estas formas.
Após a criação do gênero Tricolpites Cooxsox rx Coupen (1953), grande
confusão se estabeleceu, notadamente para os de exina reticulada. Vários
subgêneros foram criados, a maioria dos quais atualmente inválidos (por ex.
Bacutricolpites).
Um dos mais importantes, Retitricolpites, foi inicialmente proposto por
V¡¡r opn H¡r"'nm.¡ (1956) como um subgênero d,e Tricolpites Er,rrrv¿N (1941) para
os grãos de pólen tricolpados reticulados. Prence (1961) elevou-o à categoria
de gênero; contudo urilizou como espécie-tipo um grão de pólen recente de
Neea macrophylla, inv alid,ando- o.
Dada a grande variedade na ornamentação reticulada destas fofmas
tricolpadas, o tenno Retitricolpites ainda é utilizado eroneamente por alguns
autores. No entanto, como se pode constatar nos trabalhos de porolnÉ (1966),
Kevn (1968), Snlv.rsr¡vr (1969), S¡¡¡cu (19?l), Der-n"l,cNN (1973), enrre ouros,
Retitricolpites é sinônimo júnior de Tricolpites. Este último, não deve ser
utilizado como emendado por Bpr.rry, Bor-rmn¡.lcw B porovÉ (1965), que
preferiram englobar no gênero as formas grosseiramente reticuladas; mas sim
' a emenda de Janæ.¡ & DrTTMANN (1989), que restringe o gênero para grãos de
pólen uicolpados reticulados, com malha uniforme de até l,Opm (é o conceito
atualmente mais usado na literatura, onde incluem-se também as formas
rnicroreticuladas, subgranuladas e escabradas, excluindo as com ornamentação
supramural). Para acomodar grãos de pólen tricolpados com outros tipos de
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reticulado, foram criados diferentes gêneros, como retratado no quadro 2.
Por outro lado, alguns autores ( e.g. NonroN & Hlrr-, 1969) têm restringido

Tricolpites para tricolpados oblados

e globosos e usado o

gênero
Trícolpopollenites Pwvo & Tr¡ovsox (1953), para formas tricolpadas proladas.
Entretanto esta é uma distinção a¡bitrária e temerária, dado que urna mesma
espécie de pólen pode variar de oblada a prolada. Ademais, Tricolpopollenites
foi criado pâra gr¿ios de pólen tricolpados de forma e ornamentação variadas,
e incluem ainda formas tricolporoidadas. segundo Kmrrzso¡ (1959), a espécie-tipo
do gênero é mais propriamente tricolporada que tricolpada.
Deve-se reservar Tricolpopollenites para formas tricolporoidadas, embora
formas normalmente tricolpadas possam, às vezes mostr¿rr um sugestivo
desenvolvimento de um oroide.

Trícolpíles mí¿¡omanus (Gnoor & pu.rNv) Sn*cH
Estampa XD(, fig. 20

Vide Gnoot & Pno¡v

(1960, p. 232), Bnemna (1963, p. 93), Su.¡cu (19?1,

descrição e Don-e, V^N C¡vpo & I¡cenooN (1975,
discussão.

r.

r. 209) para
470-47 4) para descrição e

Dimensões: 2Ù-22¡tm- (6 exemplares).

comentários:

os

especimens identificados apresentam reticulado variável,
sugerindo uma posslvel heterogeneidade do grupo, como observado por W¡no
(1986). Assim como mostram uma grádaçao como no gênero Rousea, apesar de
mais sutil.

Trìcolpítes mìcroretículatu.r BFr sKy, Bolrm¡s¡,cp¡.¡ & poronÉ
EstampaXIX, fig. 18

vide Betslr:v, Bolra.¡r¡eca.¡ &

Poro¡¡¡É (1965, n. 75-76) para descrição e discussão e

Bn¡x¡¡m (1968, r.366) para comentários.
Dimensões: 2o-30¡rm. (4 exemplares).

Tricolprtes
(Cooksorì ex Coupef emend

Jozen & Detlmonn,

oRNAMENfAçÃO

1989)

Albeúipolleniles

Roused

Striatopollis

($¡volovo, l9ó9)

(Sr¡voslovo, 19óÐ

(Krulzsch, 1959)
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A

R---------------Ef

REIICUTADA

lcutADA

RE-ÍICUIADA
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DlsPo$çÀo

MATOR
UNfFORME

UNIFORME

ORNAMENTAçÃO

NO
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> 2.0!m
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> 2,0!m
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DOS
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DOS
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-
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COM EXINA RETICUIADA E

Dos
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cornentárÍos: Espécie de fácil reconhecimento, por apresentar manchas escr¡ras
nas áreas polares e bordas dos colpos. Não consideramos válida a nova
combinação desta espécie realizada por Bnmrvrn (1968), em razÁo do exposto
por Snw.lsr.r.va, (1975, e. 98) para o gênero em questão.

Tríco lpítes mínutus (Bnuuvm) Dsrrv.d\NN
Estampa Xü' figs.22, 23
v¿z¿ Bnmoren (1963, n. 93), De-rnraer.w (19?3, r. 13) e Dovr-e,
(1976, p. 470-47 4), para descrição e discussões.

v¡N c¡rr,po & Luc¡noo¡l

Ilimensões: 15-l7pm. (3 exemplares).

comentários:. Tricolpites minutus é outra espécie de tricolpados pequenos (a
exemplo de T. parvus e T. micromunzs) com desenvolvimento de retículo
variado, sugerindo um posslvel agrupamento de formas heterogêneas. Esta
espécie' bem como T. micromunus, que são morfologicamente muito próximas,
apresentam, as vezes, aspecto psilado ao rnicroscópio.

Trícolpítes vulgarís (Pnnce) Sn¡v¡sr,rvl
Estampa XIX, fi,gs- 26,27

v¡d¿ sn¡v¡rsrave (1975, r. 102) para descrição e comparações entre os especimens
ao MEV e microscópio óptico.
Dimensões: Diâmetro equatorial
exemplares).

= 25-30pm. Ëixo polar = 2}-25pr'¡,. (5

comentários: Espécie caracterizada por apresentar colpos longos. sn¡vesuv.r
(1975), observou a presença de báculas na estrutura infrarectal, porém estas
escultu¡as são visíveis somente ao microscópio eletrônico.

Trícolpítes sp. 7
Estampa XIX, fig. 30
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Descrição: Grão de pólen uicolpado, colpos largos, quase atingindo os poros do
grão. Nexina lisa, sexina ornamentada com um padrão reticulado, sendo
os
lumina pequeros (< 1,0pm), e de formato irregular.
Dimensões: 37pm.

(l

exemplar).

comentárlos: o padrão irregular formando, por vezes, canalrculos no retfculo,
bem como as dimensões desta espécie, a tornam semelhante a T. m.axùnus
wano (1986). contudo, por se tratar de um único exemplar e com má preservação
não foi enquadrado nesta espécie. Esta espécie é a forma tricolpada mais
baixa da seção.

Tricolpítes ? sp. 2
Estampa XD{,, ftg.24
Descrição: Grão de pólen de âmbito subci¡cular a subtriangular, colpos largos
e
longos, atingindo 1/2 do raio do grão e anedondados nas bordas. Apresenta
possfveis oroides nos colpos. Exina escabrada a granulada, moderadamente
espessa.

Dimensões: 18-23pm. (4 exemplares).

comentários: Esta espécie foi identificada como tricorpada com dúvidas, por
apresentar possíveis oroides não bem definidos nos colpos, sugerindo
ser
tricolporoidada. A falta de exemplares em maior quantidade e melhor
preservados impede um melhor enquadramento genérico_específi co.

Gênero ROUSü, SRIVASTAVA, 1969
Espécie-tipo: Rousea subtilis Snwesmv¡" 1969

observações preliminares: Este gênero foi criado para acomodar grãos de
pólen tricolpados reticulados, sendo que a malha do retículo se torna
gradativamente menor em direção aos polos e às margens dos colpos.
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.W¡n¡

Rousea chartna
Estampa XD(, fig. 25

Vide Wlra (1986,

p. 45) para descrição e comparâções.

Dimensões: 20¡trn. (2 exemplares).

Comentários: Esta espécie ê caracterizada pela extrema sutileza na diminuição
do retlculo em direção aos polos e bordas dos colpos. Trata-se porém
indubitavelmente do gênero Rousea.

Rousea georgensìs (Bnuwen) Dgrr¡ø¡w
Estampa XD(, ftgs. 28, 29
V¿Z¿ Bns.rNBn (1963,

r. 9l-92)

e Durnø.r,NN (1973, e. l.t-15) para descrição e discussão.

Dimensões: 20-22¡tm. (4 exemplares).

Comentários: De acordo com Weno (1986) esta espécie inclui uma gama de grãos
de pólen "rouseoide", com dimensões va¡iando de 15-36¡rm; tendo também
variações no tamanho d,os lumina.

Gênero STRIATOPOLIJS KRUTZSCH, 1959
Espécie-tipo: S triat op ollis s arste dt ens is Kntrrz-scrr 1 959

Obs: A primeira forma-gênero criada para abrigar grãos de pólen tricolpados
com exina estriada foi Tricolpites subgênero Striatricolpites V¡¡¡ oen H¡r"n ø¡
(1956). Entretanto, o holótipo da espécie-tipo, U (S.) virgulatus Ve¡¡ pen
H¡¡n¡n¡ (1956), é um grão de pólen atual de Acer platanoides. Go¡*zlr,rz-Guzv¡¡
(1967) elevou o táxon à categoria de gênero, conservando a espécie-tipo original,

ilegitimando, em conseqüência, o nome-gênero S triatricolpite s. Knurz-scH (1959)
propos o gênero Striatopollis baseado em grãos de pólen tricolpados estriados
do terciário. Rouse (1962) criou o gênero Striopollenites para acomodar polens
tricolpados estriados, que por conter basicamente a mesma descrição geral e
publicação posterior, foi considerado sinônimo júnior de Striatopollis por
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PoroNÉ (1966).
SrNcn (1971) e DETTMANN (1973) incorporaram tanto as formas estriadas
como as estrio-reticuladas no gênero Striatopollis Knurzscu (1959).
Rutihe s pe rip ites Snrvlsmve (1977), estabelecido para formas tricolpadas,

obladas e estriadas de exina fina, foi considerado um sinônimo júnior de
Striatopollis por tü/eno (1986) devido ao inválido status nomenclatural do
gênero.

Strtatop ollis pøtaneus (Nonnrs) Swcn

EstampaXX, ftg. 14

Virl¿

Nonnr.s (1967, n. 109) e Sn¡cs (1971, e. 206) para descrição.

Dimensões: 17¡rm. (1 exemplar).

Comentários: Ëspécie ca¡acterizada pelas suas di¡ninutas dimensões.

Stríatopollß ret¿culatus (Rsceu, Ussucu & Ssrros) nov. comb.
EstampaXX,hgs.6a12
Obs: Esta espécie
1959,

Vide

foi aqui transferida

pâra o gênero Striatopollis Kntrrzscn,

devido a sua ornarnentação estria-reticulada.

RncNs et

alii

(1974, n.279) paraAescriçao.

flimensões: 38-53¡rm. (20 exemplares).
Comentários: Os grãos desta espécie apresentam-se quase sempre fragmentados,
em função do seu ca¡áter sincolpado.

Stríatopollís sp. I
EstampaXX, fig. 13
Descrição: Grão de pólen tricolpado estriado, pequeno. Radialmente simétrico,
isopolar. Contorno em vista polar trilobado, subesférico. Colpos largos e
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longos, alcançando mais de 3/4 do raio do grão.

A estriação, muito

fina,

abrange todo o grão e dispõe-se perpendicularmente ao eixo polar.

Di¡nensões: 25¡tm. (1 exemplar).

Comentários: Esta espécie ca¡acteriza-se por possuir estrias muito frnas, dispostas
perpendicularmente ao eixo polar. Ra¡a no material.

Gênero AZBERTIPO IJ-ENITES SRIVASTAVA, 1969
Espécie-tipo: Albertipollenite s rosalindae Snrvlsrav4 1.969

Obs: O gênero Albenipollenites

Sn¡vesrnv¡. (1969) foi proposto
originalmente para acomodar grãos de pólen tricolpados, os quars
apresentam sexina uniformemente reticulada, com ambos, Iumina e
muri, maiores que 1,0¡lm de largura. E para distinguk de Retitrescolpites
Sen (196?), que se aplica a grãos de pólen rericulados com lumina
maiores que l,O¡rm e muri menores que 1,0pm e que possuem papilas
ros muri. Que esta distinção serve a algum propósito útil, é uma
questão em aberto, contudo, pelo menos serve para individualizar
grãos dc pólen tricolpados com retfcuLos grandes e grosseiros.

Alb ertípo lle niú¿s limae nov. sp.
Estampa XX, figs. I a 5

Derivação do nome: Nome dado em homenagem ao Dr. Mu¡ilo Rodolfo de
Lima, palinólogo do Instituto de Geociências da USP, em reconhecimento a
sua contribuição ao estudo e ensino da palinologia no Brasil.

Holótipo: Preparação- nNS-35; Lâmina 9l12l53; coordenadas: U32-1. Estampa
XX, fig. 1.
Estrato típico: Formação Alagamar, Bacia Potiguar.
Diagnose: Grão de pólen tricolpado, de contorno trilobado a subesférico. Exina
ornamentada por reticulado grosseiro, lumina muito largos e rzurl espessos.
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Descrição: Grão de pólen tricolpado, grande, reticulado. Radialmente simét¡ico,
isopolar.âmbito t¡ilobado a subesférico, colpos largos e longos, atingindo 2/3
do diâmetro do grão. Exina com duas camadas, sendo a interna lisa. A exærna,
espessa' tectada, apresentando um reticulado uniforme, grosseiro, com muri
espessos (> 1'5pm) que se espessam ainda mais na junção do retfculo. os
lumina são largos (3,0-8,0pm), com formas irregulares poligonais a ovaladas.
Dimensões: Diâmetro equatorial = 45-55pm. (20 exemplares).

comentários: Espécie caracteri2ada pelas dimens ões, lumina larga e muri
espessos. Difere de Trtcolpites anguloluminosus ANppnsoN (1960), sua espécie
mais próxima, pelas dimensões bern menores e muri finos e delicados deste
último. Esta espécie foi ilustrada por Recrll (l9g9c), e denominada de
Retitricolpites sp. 4.

Subturma TRICHOTOMOSIILCATES ERDTMAN, 1954.
Gênero TRICHOToMoSULCITES coUPFR em.end JUH.Á,sz & GÓcz,ÁN, 1985
Espécie-tipo: Trichotomosulcites subgrattulatus Cotspw

vide Jtntlg, & Gócz,(N (1985, e. 159), para descrição e discussão da emenda na
diagnose do gênero.

Tríchotomosulcítes subgranulatus Cotpm
EstampaXVI, frg. 17

Vide Co¡twx

(1953, n. 64) para descrição.

Dimensões: 28-30¡-Lm. (2 exemplares)..

comentários: os exemplares apresentados foram acomodados neste gênero em
função do contorno e da abertura. contudo, apresentam dimensões menores,
exina mais espessa e ornÍunentação mais grosseira que as espécies descritas
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para este gênero. Estes exemplares assemelham-se bastante a Asteropollis
asteroides Hmlr¡¡o s NonR¡s (1968), diferindo pela ornamentação mais delicada
e dimensões menores deste último.

Gênero TETRACOLPITES VIM..{L ex SRIVASTAVA, 1966
Espécie-tipo: Te trac olpite s re t iculatus Snrvesr.lv.c

Tetracolpítes sp. I
EstampaXX, fig. l5
Descrição: Grão de pólen tetracolpado, colpos longos, até a metade do grão.
Bordas convexas, proporcionando um contorno arredondado. A exina possui
ornamentação visivelmente scabrada a microrugulada.
Dimensões: 25-30pm- (2 exemplares).

comentários: Espécie rara em nosso material. presente apenas na porção superior
da seção estudada.

Gênero SUADRICOLPITES V/INGATE, t98O
Espécie-tipo: Quadricoípite s reticulatus Wn¡c¡rs

Quadrìcolpites retículatus WnrcnrB
EstampaXX, figs. 16, 2O
V¡de Vy'wcare (1980, p. 44) paradescrição e observações.
Dimensões: visra equarorial- C = 50-65pm. L = 33-45pm. (3 exemplares).

comentários: Espécie rara no materiar analisado, presente apenas na porção
mais superior da seção.
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Subturma POLYPTICHES NAUMOVA, 1939

Infraturma PERICOLPATI POTONÉ, 1975
Gêrcto PENETETRAPITES HEDLLIND & NORzuS, 1968
Espécie-tipo: Penetetrapites mollis Hmr¡lr¡ & Nonnrs

Penetetrapifes mollís H¡ou.rxo & Nonnrs
EstampaXX, figs. 17, 19
V¡d¿ Hm¡.wp & Nonn¡s (1968, n. 152) para descrição.
Dimensões: 28-35¡rm. (8 exemplares).

Comentários: Os especimens ora ilustrados são bastante semelhantes aos
apresentados por Lna (1978, Bsr. XXV, rrcs. 5-6). Foram enquadrados nesta
espécie, apesar de não ser obærvada a quarta abertura característica da espécie.

Penetetrapifes fircípìens
EstampaXX, fig. l8

!-nu,e

Vide Lnr.¡ (1978, p.284-285) para descrição, discussão e comparações.
Dimensões: 28-33pm. (3 exemplares).

,

Comentários: Os exemplares encontrados no material estudado assemelham-se
em tudo a espécie descrita por Lima (1978).

Turma POROSES (NAUMOVA, 1939) POTONÉ, 1960
Subturma MONOPORINES OTAUMOVA, 1939), POTONÉ, 1960
Observações Preliminares: Grãos de pólen pequenos (20-35pm), esféricos, sejam
inaperturados, porados ou pseudoporados, ou mesmo apresentando pequenos
grânulos esféricos (orbiculas?), são geralmente considerados como elementos

232

produzidos por plantas das famllias das Cupressaceas, Taxod.iáceas e Taxacéas,
em função da sua sirnilaridade com os grãos de pólen produzidos atualmente
por estas plantas (Sr*mr et alii, 1967; Rnvne, 1968, 1970, 1973; Pococr, 1970).
Diferentes gêneros foram criàdos para acomoda¡ estes palinomorfos a saber:
Exesipollenites B¡r¡,q 1957; Spheripollenites Covwe, 1958; Inaperturopollenites
Î¡ovrsor.r & Pp¡.uo, 1953¡' Cupressacites Bot-t*tovrnNA, 1956; Taxacites R.urme,

Perinopollenites CoupBn, 1958.
Por outro lado, autores como V¿¡t Ko¡sgNsNBuRo-V¡¡¡ Crrren:r, 1971, tèm

1973 e

sugerido que parte dos grãos de pólen classificados nos gêneros Exesipollenites

e Spheripollenites, podetn representar "corpos internos" de polens do tipo
Classopollis. Nonnrs (1969) sugerindo a mesma frliação, assinala que as espécies
E. tumulus e E. scabrosus encontradas no seu material ocorrem associadas a
presença abundante de Classopoll¿s. Fu..qronr (1975) em análise estatlstica de
1OO especimens de grãos atribulveis ao gênero Exesipollenites, cita qwe 7SVo
dos especimens observados continham um pseudoporo discinto; 2O7o mostravam
um espessamento distal na exina e 2570 possulam marca trilete. Além disso,
assinala que em 8O7o observa-se a presença de uma intraestrutura e qwe 5OVo

continham g¡ânulos esféricos em sua superfície.
Pelo acima exposto podemos notar que a afinidade botânica, tanto quanto a
classificação sistemática destes grãos, em função da sua aparente simplicidade,
é extremamente difícil, principalmente, com base apenas nas observações ao
microscópio óptico.
Grãos de pólen deste tipo foram encontrados em altas porcentagens no
material aqui estudado, a exemplo de diversos depósitos jurássicos e eocretáceos
do mundo. Pela presença abundante de diferentes tipos, perfeitamente distintos
a luz da microscopia ótica; por acreditar na potencialidade estratigráfica na
distinção destas formas; e da confusa classificação sistemática observada na
literatura, foi realizada tenrativamente uma individualização destas formas.
Pela impossibilidade de observar os gêneros e espécies-tipo descritos, nem
analisar o material com base na microscopia eletrônica, não será feita uma
análise histórica e crltica das definições genéricas e específrcas destas.formas,
bem como da aceitação ou não destes gêneros pelos diferentes autores. A
partir do histórico das definições de cada gênero, extrafdas da literatura, foi
elaborado o quadro 3 com as principais caracterlsticas que delimitam cada
gênero aqui considerado.
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Gênero ÐrcSIPOLLENITES BALME, 1957.
Espécie-tipo: Exesipollenites tumulus B.lr¡æ.

obs: Neste gênero estão incluldas apenas as formas que sob a microscopia
ótica" apresentam indubitavelmente leptomas ci¡culares, pseudoporos ou poros,
ci¡cundados ou não por um espessamento anelar da exina. Exatamente como o
conceituado por Banæ, 1957.

ExesipollonÍtes tumulus BNxn
Estampaxxl, figs. 1, 2, 3

Descrição: Grão de pólen de contorno ci¡cula¡, oval a subtriangular arredondado,
exina lisa ou com pequenos grânulos. contém um poro ou pseudoporo circundado
por uma á¡ea anelar mais espessa e escura- Em direção ao equador, a exina
volta a apresentar uma coloração mais clara. Quando observado do polo que
não contém o poro, é nítida apenas a região espessada da área anelar do outro
polo.
Dimensões: 28-33pm. (1O exemplares).

comentários: os exemplares observados enquadram-se perfeitamente na descrição
de Be¡¡¿e (1957) e apresenta¡n uma notável regularidade de fonna e tamanho.
Nota-se que grande parte dos exemplares desta espécie, principalmente os mal
preservados, sofrem um afinamento da exina em direção ao equador; tornando-se
t¿lo fino que na prática, não se consegue medir a espessura da borda do grão.

Ex e sípo lle nítes løevígatus pococx

EstampaXXI, figs. 6, 7, 8

Vide

Pcr'ærc. (1970, p. 101) para descrição, discussão e comparação.

Dinrensões: l8-22¡rm. (3 exemplares).

comentár{os: os exemplares observados são bastante semelhantes aos descritos
por Pococr- Trata-se de uma forma relativamente rara em nosso material.
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Exeslpollenites scabratus (C-oupn) Pococr
EstampaXXI, figs. 4, 5, 9
Descrição: Grão de pólen de contorno circular a oval, exina finamente escabrada.
Apresenta um poro perfeitamente distinto num dos polos não contém área
anelar espessada.

Dimensões: 23-30¡rm. (15 exemplares).
Discussão e comparações: Assemelha-se em muito com as formas de pococr
(1970), apesar do mesmo descrever a espécie como aporada. Difere de .E
tumulus B¡¡,æ, pela ausência do espessamento ao redor do poro e pela
ornamentação distintamente escabrada.

Subturma POLYPORINES CNAUMOVA, 1939) POTONIE, t96O
Gênero CRETACAEIPORITES HERNGREEN, l9Z3
Espécie-tipo: Cretacaeiporites polygonalrs (Janou'rÉ & M.lclone, 1965)
HanNcnm¡, 1973

Cretacaeíporítes polygonalÍs (J*onrÉ & MecLons, 1965) HrnNcnemr, 1973
Estampa XXI, frg. 15
V¿d¿ Hr¡¡cn¡mr (1973, e. 552) para diagnose e comeûtários.

Dimensões: 25-35pm. (3 exemplares).

comentários: Forma rara no material estudado, sendo encontrada apenas nos
estratos superiores da seção.

236

GRÃos DE PóLEN ''INCERTAE sEDIs''
Gênero REYRil. HERNGREEN, 1973
Espécie-tipo: Reyrea polymorphus HmNcnsE r, 1973

Reyrea polymorphus }InnNcnmt

'EstampaXXI,

fig.

16

V¿Ze HBnxcnps.'¡ (1973, e.546) para descrição.

Dimensões: 38-50¡rm. (2 exemplares).

comentários: Forrira r¿ua no material estudado. Esta espécie é importante na
caractenzaçáo das associações microflorísticas da província W.A.S.A.

PALINOMORFOS'TNCERTAE SEDIS''

INCERTAE SEDIS I
EsømpaXXtr, fig.8

cornentários: Estes palinomorfos apresentam-se caracteristicamente como
vesículas ocas, com uma parede fina, de uma só camada, geralmente com
pequenas dobras e sempre aberto em uma das extremidades. A forma e tamanho
destas vesículas são regula.'es, e aliado a abertu¡a num dos ',polos" , lembra
os quitinozoários. Berrmr, 1992 (com. pess.), acredita que se trata de protozoários
não-ma¡inhos do gênero Folliculinideos.

Dimensões: C. = ZOO-22Oltm. L. = 80-90¡rm. (5 exemplares).
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INCERTAE SEDIS II
EstampaXXtr, fìe. 9
Comentários: Forma cujo aspecto geral que lembra uma espinha de peixe. É
formada por um arronj o linear de l8 "placas" em forma de crescente, isoorientadas ao longo de um eixo, que intercepta câda elemento sucessivo
alternadamente a

l/3 e 213 do seu comprimento.

Dimensões: C. t. = 180pm. L.
lO-l5pm. (1 exemplar).

t. = 7o¡rm. C. indiv. = 50-55pm. L. indiv. =

INCERTAE SEDIS IU
EstampaXXtr, figs. l, 5
comentár'ios: Trata-se de palinomorfos de corpos circulares, com estriâções
radiais. Apresentam uma á¡ea central sem estrutura, circundada por um anel
espesso, escuro e radiado.
Estruturas bastante próximas a estas são apresentadas por 'werso¡¡ & Blrrnr
(1990)' como diagramas nodais de equisetales fósseis. Segundo estes aurores,

corpos como "rodas", com estrutufas radiais a partfu do centro, apfesentam
sem dúvida similaridade com os diagramas nodais apresentados por quase
todas as espécies de equisetales fósseis. contudo, as dimensões apresentadas
por estes diagramas nodais são extremamente maiores. Berrs.¡ (cou. eess.,
1992), em função das dimensões acredita que pode não se tratar de "nodulos"
de equisetales. Talvez estes exemplares possam represencar fragmentos de
algas fìlamentosas.

Dimensões: 45-50pm. (2 exemplares).

INCERTAE SEDIS IV
Estampa XXII, figs. 2, 3, 4, 6, 7 , lO

comentários: Trata-se de fragmentos de composição quitinosa muito
provavelmente oriundos de carapaças de conchostráceos. constituem-se de
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uma parede com espessura variando, desde homogeneamente muito fina (fig.
4), a fina com gradativo espessamento em direção as margens (fïgs. 1-2). A
parede pode ser psilada ou mostrnr um retlculo homogêneo (frg. 3). Todas
apresentam nlveis ondulados, orientados, e com formatos diversos,
provavelmente representam linhas de crescimento. De acordo com RecAr.r
(1989p) estes fragmentos devem ser de conchostráceos do gênero Cyzicus (=
"Estheria"), pois este é o gênero mais freqllentemente encontrado nos depósitos
mesozóicos brasileiros.
Dimensões: Apresentam dimensões extremarnente variáveis, tanto no comprimento
quanto na largura.
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ORDEM FORAMINIFERA d'ORBIGNY, 1 826.
SCYTINASCIA DE,ÁK, 1964.
Gênero RHODONASCIA DE,4,K, 1964
Espécie-tipo: Rhodonascìa majzoni Dr'Áx

Rhodonøscía sp. cf. R. bontel Detx
EstampaI, fig. 15

Vide

DzÂrc (1964, e. 105) para descrição.

Dimensões: 60-90¡rm. (lO exemplares).

TI-
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ESTRMPRS

São apresentadas a seguir 444 ilustrações do material analisado,
distribuldas em 23 estampas. O aumento das figuras pode variar levemente, em
função da ampliação fotográfïca. Visando minimizar este problema, principalmente
no caso de cópias, utilizou-se escalas gráficas para comparação. Todas as figwas
ilustradas foram aumentadas de aproximadamente 1OOO X, exceto as indicadas
na estampa XXII e todas as da estampa XXIII referente às palinofácies. Desse
modo, o tamanho em fiun do palinomorfo na fotografia corresponde exatamente
ao tamanho em pm do espécimen original. Na estampa XXII, a escala situada na
posição superior da estampa, refère-se apenas às figuras I e 5, sendo a inferior
válida para as demais.
Nas legendas das estampas, o nome da espécie é seguido de: a) uma
explicação (quando necessária) da face focada e/ou do detalhe a ser ressaltado;
b) o número da lâmina, da localização do palinomorfo na mesma, através das
coordenadas do England Finder, e finalmente; c) a página de referência da
espécie no capftulo da sistemática.

As lâminas estudadas, contendo os especimens ilustrados nesta tese,
encontram-se depositadas nos arquivos palinológicos do Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento "LEOPOLDO A. MIGUEZ de MELLO" da PETROBR^Á.S
(CENPES).

Os gêneros e espécies novos, bem como as novas combinações, aqui
propostas, serão formalizadas em breve, quando da publicação dos dados desta
tese.

ESTRMPR

I

PÁ.cr.IA

FIGURA

1........,.- Esporo de Fungo

fipo A

129

Lâm. TM5/09589,849-3.
2......,..... Esporo dc Fungo Tlpo B
Iåm. TM5/09589, I39-1.
3,9114, Botrlococcus b¡aunll Kvnl'ilo
Lâm. TM5/09589, H42-l (fig. 3). Lân. 305/01902, F43-2 (frg. 9); F28-2 (frg. 10).
4,,,..,..,.,. Dþ orlsp orlles sp. 2

130
133
131

Lâm. TM5/000101, O25.
5-6, ,,.....Plurlcellaesporlles ryú,P. psllalus Ct,lnxe .
Notar os septos bidentados car¿rcterfsticos.

131

Lân.

TM5/000101,237-3 Gtg. 5)i T424

(fig. 6).
7

-----,,Schlzosporls scùtotus Sr¡r.¡uy .-..--......,...

Notar omamentâção da oxina. Lâm. CES7l02l50, Ct263.
t.-.,,.....,Dþorlspor¡rss sp. I
Lâm. FSMI/08841, P43.
10....,..,.. Mbrothallìles sp
Exemplar com ostfolo bâstante visfvel. Iårri. TM5/000101, OlG2.
11....,...,. Schlzosporls cooksonl PococK....,.............
Observar espessua da exina. Lâm. UBll0l887,WI.

tv
130

132
133

12.......... Hlfa de Fungo

ttz

Lârr. TM5/000101, N25-2.
13..,....... Ovoldlles sp

135

Observar ornanentação do grão. Lâm. RNS2I/02180, Q42.

15......-.,Rhodonasck p. d. R. åor,t¿¿

DBÁtc

Lâm. RNS2V02787, K33-3.

239

ESTAMPA

0ilt0,tgg2

ffiru

T

ESTRMPR I I

FIGI,'RA

PÁGn\IA

1,L....... BÞetlsportles potonlacl DHrouRT & SpnuMoNr

13E

Vistå polâr, evidsrciaúdo ss lesuras com lábios elevados e espessad$. Lâ¡n. TM5/095E9,
D65-2 (fig. l); Len. 505/01068, J3Gl (rrg. 2).

3.-----Andulatßporllcs andulapolus

BRtrrNER

13E

Vista polar, onde são visfveis as ondulações das laesuras, que definem o gênero. Lâm.
RNSl5/01905, BtG3.
4.-*-Concavlsporløs sp Reoeu, Ursuou & S^Mos
Lân. NMRI/09775, E49.
5,61 9,l4,Delbidospota juncta (KAR^.MUMA) SNaH .
Visu polar, mosEando as dobfas p€rpendiculafes às direç(þs radiais dos ápic€s. L3m.
PD1/02151, rü47-l (lig. 5); Lân. RNS2I/02185, K33-2 (fie. ó); t âm. NMRI/09769,
EAI-Z çt8.9\i l-âtrr. PDI/01058, F32-3 (fie. 1a).

8..---Leptolcpùlíks ye¡zuc¿t¡¡ CoupsR
I âm. SO5/1903, Z5l (trg.7); F2ó (ng. 8).
l0.,...,.,..Izptobpu ss psøosus Nonnrs .
Vista polâf. Obs€rvar omânentação qu:lctsfstica com v€rrugas proeminentes e iÍegulâres.
r Â'n. PDli02l51, 032-4.
lL.........Delloldospo¡ø fullll Mwrn
Vis¡a pola¡, evidenciando o oontomo subtriângular aredondado. Lâur. FSM1/08842,
M32.
12,17.... Aplculalatporis laavis Br¡¡æ & llsrx¡¡.y
Notar laesu¡as ponco visfv€is e espinhos cuftos e espârsos. I âm. NMRI/097ó9, B5l-3
(frg. l2); Lâm. PDI lO2l5l,ZA5 Gte. l7).
13,1E ,.. Cylhl¿¡tes m¡rror Coup¿R..*
Legl. 505/01893, Q54-l ([rg. 13); Lån. RNS2I/û2583,U42 (fig. l8).
lS.--- Cyalhld¡l¿s cmssbngulahts Bru¡e.----7,

140
139

141

142

139

140
140

O exemplâr ilustrado mostra os pequenos espessâ¡nentos nos ápiccs, cåract€rf$icos do

grão. tåm. SO5i01893, W29.
16,20..- Apbuladspazs sp. I

Notar laesu¡as longas

e visfveis, espinhos esparsos.

144

Lâlr. BPI/Û2963, J45-3 (fig. l6)i

Lâûr. CEST/02152, H35-2 (fig. 20).
19, 21..-Cyathlìllle¡ ¿¿slr¿J¡s Coupen

Lâtt. RNS2I/û2583, 126 (ng. l9); Lâm. PDI/01057,P35-2 (frg.2l).

140
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l.----- þlculalßporer sp. 2

145

Obs€rvar exin¡ espessa e dinensões do gfão e dos cspinhos. L¡¡¡tr,

2,3..---Echtmfupanis

ç

eL

E

vadspínosus (pococK) Sn¡v.tsmv¡, .......

SO5/1g94, K49-4.

Focos distin¡os, mostrândo deralhes dos €sptnhoc (bulbos). Lâm. TM5/000100, B4l-1.

4.----- Plloskporllzs

sp

.--..-¡-.---

Obs€rvar contomo do grão e dimer¡sões dos espinhos. Lâtrl. pDl/02154, T53.
5.....,.,.... Echinzúsporis vadspiaosus (PococK) SRrvÀsrAvÀ.......................
Exemplar mostr¿ndo detâl¡es da tr¡¡âmentâção. Lâ¡¡r. NMRI/09782, K3g.
6, 9, lO, Convenucosispoñtes proxlgranulahts Bnsrur¡.....,.......
Lâsr. SO5/1894, Q56-4 (fig. 6); Iå¡r. 505/01900, tùf50-3 (frgs. 9-10).

7.-----

Pìlosßporítes tdchopaplllosus CIIG¡ÀRT) Du.couRr & Spnwo¡.r........
Observar contomo e dimensões, Lrârn. TM5/00OI Ol, H5O-2.

8, 11,.,,., Echbutí::porís longechhus KRtnzsor...........
Exemplafes mosrfândo deralhes då oma¡nenração. Lem. TM5/02ó70, R462 (ng. g);
Låûr. BP/02969, F45-1 (rrg. 1l).

t6
747

t46
144

tú
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l.-,----

Yertucoslspor¡les sp,l

2.-----

Vista foximâl mostrando detâlhes då omamenfação e sinuosidade das laesu¡as. I rm.
TM5/000101, G39-2.
Clcørlcoslsporílzs sp. 2
Vista polår, mosüando o contomo subtriângulaf e as costelâs, poucås e gfossâs. Lâm.
cEsT/02156, H49.
.

3,

4---- Clcùtcoslsporìbs

I

sp.
Observar o aÍanjo das costelâs Da fac€ prÞ¡imal (fig. 4); detalhe da omâmentaçib nÂ fac€

disral (nc. 3). Lâm. NMRI/09772 C47-4.
5.-----CicaÞícoslspod¡¿s sp. cf. C, sp. I LÀrÀ.
6,

9..*-

7,

8..---

10.-*-

ll,

l\
16,

Obscrv"¿¡ conûomo, ornamentação e leves espessamentos radiais.

I

149

Chomotll¿tes ltagíl¡s Pææx

t5l

151

Observar a fraca ornanenøção dâ espécie. Lâtrl. 505/01899,

M363.

14, lS.Clcabíaoslrporitcs

avnimelechl Honowrrz
Exemplares most¡ândo detalhes da onumenfação. I.â¡n.
I âñ. NMRU09774, L35 (fig. l4); K30 (nS. l5).

pDl/02l5l, KsGl (fig.

ll);

...--..-

13..- Cicaùlcoslspotitet nunì Horow¡¡z
observar oma¡renEção. Låm. CEST/02156, p46-3 (fi8.

118**-

150

am. Bpl/02963, U23.

Chomobìlefes almegrensls Pcr*rrr
Nota¡ exina espessa e omamentação úpicå Lâm. PMAO2932, P46 (frg. 6); Iåm.
NMRI/09768, H49a (fie. 9).
Ctcalrítosùsporìlcs b¡evilacsumtus Cot¡pen
Diferentes faces do mesmo exemplar. Notar o arranjo das coslelas Dâ face proximâl (fig.
8) e deølhes dã omame¡tação oâ ¡¿¡¿ ¿¡s.r"l (fig. 7). Lem. NMRV09782, KsGl.

(fie. l3),
17..- Cìcatic osispoÌiles

150

l2);

t47

149
Lâm. FSM1/09?97, F3+1

mic rosÞ¡ztus JARDNÉ & MÀor,oRE .--_______-Observar cosrelas bastarte linas, que definem a espécie. I ârn. TM5/000101, K33 (fig.
16); lÂm. PM2102931, Eì7-3 (r¡g. l7).

öcæicosùsporrr¿s sp. ct. C, stenum V^N AMERoN
Face distal. Observar detalhes da omamentâção e os leves espessâmenlos nos ápices.
Lâ¡¡r. SO5/1894, 834-2.
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Asañcosispont¿s crzs¡lsdøJ¡¿¡ Bu¡o¡n
Observar o pa&ão irregulâr das es¡rias na face d¡srâl e as estrias como um pseudo ciûgulo
na região equâforial, I âm. æ370156ó, T4l.

t

8..- Klukùporìles pwudoretlculafuæ Cotwx
Vista polâr, onde Dotâ-se de¡a¡hes do contomo e da oroamentação. r âm. TM5/095g9,
843-l (ftg.2). I â'n. 05/01900, P23-l (ng.3). I.ân. TM5D589 P5G3 (ng.8).
4.....,...,. Retll¡lletes sp. cÍ. R, ausÞoclarzaidløs (CooxsoN) Knur¿¡or
Fac€ distal, ressalrândo a omâmeutaçåo reticul¿dâ. Lâm.TM5/0q589, 846.9.
5.----- Foveosporibs subtriangularis (B¡sr'¡¡¡n) Èu.¡¡ps & Fu¡< .
?,

6,

7..---

O exemplâr ilustrado mostra a omamentâção c¿ract€rfstica e o conomo.
Pó0.
Foveosporites canalls B¡¡r,,r8

I ârî. .fM5/0g5g9,

..-*---

Observar detalhes dâ omâme''tâção foveolada fo'',ndo, por vezes, pequenos cånais,
l^âm. 505/01903, F3fl (fig. ó). Utm. uBU0t915, N.tG3 (fis.7).

9,

13.-- Klukisporìtes wrIegatus

Cot¡pen

.*-*

Vista polãr, r€ssaltando o coDûorno e a omâmentação. Lem. pDl/0105g, L36-2 (frg. 9).

tll8

152
154

t54

153

lå¡n. SO5/01894, O4Gl (fig. l3).

I --*-

10.-...,... Foveosporìles sp.
No exemplaf ilusúado ressalta-se a oí¡amenfação grossei.ra e a espessur¿ da

so5/1900, P25.21.
1L.,....... KUlísporltes foveobtus

l\

Pocüx,.--.*

Face distal mosbando deralhes da oraamentaøo.
17.

låm. pDl tl¿lsy'., f SS.

.. Cananzonosporlles sp.l ,
Vista polar fessa¡rândo cmtorno e onuunenÞção. låtr¡. 505/01894,

(f¡g.

u).

14, 15,.. Glcichenìùlttes s¿nonbus (Ross)

exina r.âm.
153

15r

F56t (fig. l2); E39

Sxrn¡v,

157

Os exemplares i¡usüados mostrar¡ d€lalhes do contomo e os espessamentos €quatoriâis
ûas r€giões inærr¿diais, ca¡acrerfsricos dâ esÉcie. Lân.TM5/00100,
e?A--l grg. l4);

16.*--

Mso (ne. l5).

Catna¡ozonosporites sp. 2 .
Vista polar evidenciândo o contomo e a or¡¡âmentação. lånt. RNS2V02lg5, 540_3.

18.......,,. Hamuladsporis

albe ensit Sn¡vtsmvl.

----.-

158
156

Vista polâr, ressalrândo a omamenução da exiM. Lâm. 505/01903, TZ7.
19,......,.. Cana¡oztnosporiles sp, cf. C. lnstgzs Nonrus
Vislå ¡atcrai mosü-¿nrjo detalbes da omanentâção. Lâm.Sos/ Olgg¿, O37 -3.

2O,*-

Matonlsporiles silvai Imt¡,.

Face proxi.rul mosfando o contomo e o margo espesso c liso que acompar¡ba as laesuras.

I-re¡t. NMRI/ 09769, V53-4.
- Hamulatisporú sp. I
Observar as espessas nigulas da face d¡stâI. Lâtrr. PMZ093I, P37.(fig. 2t). Lår¡.
RNS15/1905 P49 (fìg22).
23.-*- Esporo Trll€t€ Indetcrm¡nsdo ,
Face troximal, mos¡r¿r¡do de¡atbe.s da ¡ru¡rq¡ trileE e espess¡¡ra da exina. l¡fuLp!/0ß2943,
21,2í1,.

FI)7-3.

t5E
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1..........,. Aurilulinasporìlzs
unasPof,les ap.

No exemplar ilustrado,
ilr
såo visfveis o confomo e os espessamenlos (margo?) que
est€ndem alé os
)s ápices. Iåm. NMRlrcg77l, 834-3.

6 8,12,

se

(Bnn¡¡n¡) Sn¡vrsrlv.l.
Nos exemplares ilusúados pode se observâr detalhes do coq)o cenrâ], mârca filete e
"amarrotåmento" do perispório. Låm. 505/01895, X32-3 (ng. 2). Iåtrl. NMRI/9768,
v52.1$t8.6)i253-l (hg.8). Lâm. CEST/02150, T32-l (ngl2). t âm. RNS2li02l64A,
Q36-2 (frg. l3).
3, 7,.---Aequitíradlf¿s sp, l.
2,

13. Crybebsporiles pannuceus

Nos exemplares ilusrados evidenciÂ- s€ o contomo e a omåmertaÉo. Lâm. pDl/01059,
T37 (I¡9. 3). Lâm. NMRUWT8r', C4+2 <fi9.7).
Pe¡oñlítes sp. 1..-..----..-Noør espessu¡a da exina. Llln. RNS2 I l0U7 l, N49-3 .
14. Densoirporiles detÞnannae @nucc) Detex..-.Os exempÞres ilustrados evidenciâm deølhes da omamentação e da rnarca trilete. Illm.
FSM1/09798,E|4-l (ng.5). Iån. NMR1/04183, Q45-2 (nC. ll);K33-1 (ng. l4).

165

4.*---

166

ll,

166

5,

9, 10..-- Aequíbíroil ì tc s sp. 2
Face

poxinal

165
onde se rEssa.lr!¡ o @nron¡o e mârcâ t¡ilet€. Iåm. 505/01069, p49 (ng. 9).

låm. UBI/01890, S43-l (fig. l0).
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lr2.---Crybelosporll¿s sflatus (Cooxsox & Derru.lnn) DEnMANN
Vistas polar e larcral, evideûciâ¡do o corpo cenEal ci¡culr, envolvido por um perispório
com dobras orientadas m dteção da projeÉo. I4'n. PDI/2154, c52 (fig. 1). [.ân.

t67

RNS2I /0%76, Y32 (fie. 2).

3, 4, 5..- Crybebsporlles bre nner¡ Puyrono

Ilustraçiþs ressaltando as dimensões, o perispório hialino com projeção de fofmaûo
triangular. Iåm. SCl/08188, Bl8 (ne. 3). Lãrr. PM2lO92l6, F53 (frg. 4). låm.

6,12---

NMRU09784, O39 (ns. 5).
Trìbbosporitas ap¡veûucalus Cor¡per
Nos exemplares ilusFados evídenciâ-se dealhes da ofl¡âmentâção e espessamen¡o nos
ápices, caract€rf sticos dâ espécie. Lem. PDI lü2l5l,137 -3 (frg.6);

7

.-*--- Maühcsísp¿rdr¿s sp.
Faces

proxinal

equatffial
S,

159

K5Gl (rrg, l2).
_155

e distal de dois exemplares mlados, ressâltândo a narca ûrilete. o conlomo

e a or¡¡å¡nentação

11..-- Muros¿ora sp. I

grosseira. låm. PDV0215l, X44-1.

t62

Os exemplafes
exemnlr
ilusúados moslfi¡m o espessamento equatorial câ¡acterfstico do gênero.
Lânt. SO5/078 J27-1 (fig. 8). Iåm. CEST/01562, S32 (fig. l l).
9...,,.,.,... Divtsisporllzs sp
Notâr o bifurcamento, nas extrEmidades, das laqsuras, Lâm. pD1/02151, p33-2.
10,13,14. Collarßpo¡t e.r sp. cl. C,fuscus Deák.--------Os exemplares ilusúados mostram d€talhes do contorno equalorial e dâ oma¡r¡entação nas
faces distal e proximal, bem como dâ área equâtorial, I-âm. NMRI/097694, F43-3 (tigs.
lG13). I am. I'DU 02354, L46 (nS. l4).
lS,20. ,. Cinguhíletcs sp

--i*..----

l4l
...

r55

Vistas proximal e distål do mesmo exempla¡ evidenciando cfngulo, mârca hilete e
onumentação. Lâtrr.TM5/æ589, K464.
16, l7 . ..

l&

----

Tríbbospoiøs sp, cl. f. ,u mir¿¿r DHroutT & SpRUrroNr
Observa¡ o alImento de lamanho das veffugas nos ápices e ao longo dâs la€suras,
caracterfsdcas da esÉcie. Lâm. PDl/02151, 055-2 (fig. 1ó). Lin. pDl/01057, H254
(ng. l7).
Trlloh o sporlt¿ s minot P wK .
Vislå polar, mostrando o contomo equâtorial e detalhes da ffnamenÞç'^. låm. SO5/0189ó,

v4t-2.
19.----Contlgnlspodøs sp,

I ----

Vistå polar rcssâ¡tando con¡omo e omâmentação. r âm. SO5 l0l9c/, MZ6.

159
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l, 2..--- Vaøucoslsporìks

sp. 2
Vista lâteral. Faces proxinâl e dlstâl do mesmo exemplar, ressaltando ornÀr¡enação e
nârca trileæ. Lâ¡n. NMRI/09773, L3Gl.

t42

3,7....,... þpendbßpo¡'rr€s sp. I
Faces proxima¡ e disùal do mesmo grão, evidenciando detâlbes da malca trilete e
omamentação. Lâ¡ll. CEST/02156, G462.

4.-

--.,Appendbrsponlss sp. cf. A. rnsigris (M,uxov,l Çm.olrovl)
Notar no exemplar ilusrado ajunção das costelas nos ápic€s. fårn. TM5/09589, U54.
5,6,10,12,16. Anlulsporìles sp. cÍ. A. baculstus Ano¡e¡loer¡xy & G¡vERRo ,.---.-..F--..

Notar nos especimens ilus8ados a omamentação radiada do clngulo e a orDamentaÉo nas
faces pfoximal e distal. Lâm. CEST/015ó4, L53 (rrg. 5). l-âm. MA 029y, v41-2 (Írg.
l2). Lâtrr. SO5/01358, M50 (frg. 6); K32-3 (hg. 12). Lânr. PM2,1O2943,F56-I (ÍtE. t6).
E, 9, 14.. Yenucosísporf¿s sp. 3
Nos exemplâres ilustlados rÊssâltâ-se a omamentaçito e o contomo equatoriâI. Lâm. TM5
09589, Q47-3 (f¡9. 8). l"âsr. NMRU09775, G463 (fig. 9). tåm. NMRll0977 5þ\ 837 -3

ll.---13.----

(r¡e. l4).
Verrucatosporìles chalonerìl RnEltt

161

143

t7t

Vistå lateral. Observar on¡amentâção. Lâm. RNS2V02480, Q60-2.
Laeelgalospor¡les ovahts Wrsox & W¡ssrr¡
Observar r¡arca monole¡€ e conttrno. Lâm. NMRI/09769, 047-1.

15.---Mbmtoveolabsporb ¡lalrkûtnlls K* & SNoH .-.....
Vista latefal, mostrando detalhes da ornamentação,
lÂm.PM2JO2932,F444.

164

168

e

169

contorno

0t ll0,l g 92

ESTA'MPA VIII

ESTRMPR IH

FIGURA

L,

PÁ,Gn{A

6..---Schwei&erisporl&s

?

sp.,---..*

t7t

Nos exemplâres ilùsúadoß, obs€rvù a espessura da exina e as dimensões dos ,¡¿rn¿Í¿ e dos

2, 3,

,ruri. l-àmTMSlW589, Q47 (frg. 8). Lâlt. NMRI/09784, P43.2 (ng. 9)
5-- Reticulosporis foveolatus (PF¡ce) SK RBv

t69

Nos exemplares ilustrados observar o contomo e a on¡âmentâção. Lâm. SO5n897, 553-2
(fig. 4). I.ân. UBI/01900, Q33-l (fig. 5).

4.-----Mlcroþveolalosporis thu*ieasis KÂx & SNoE.

7,8,ll.

'
9.-----

169

Vista lat€r¿|, mostrando deglbes da snamenEção, além do contomo e a narca de deiscência
I-âtrr. TM5/00101, M30.

C¿lllàlasporites

thmplei (Bel¡l¡) Dw

174

.

Visfa polar salientando o contomo gera.l e a inserção dos sacos. Iåm. FSMI/09797,M11
$tg.1). Iåm.PD1/02151, Hll (lig. 8). f-ân. 505/01904, Q40-2 (rrg. ll).
Clcahicososporit¿s sp, cf. C, no¡risü Sn¡vlsr¡v¡.---.Vistâ later¿l mosúando na¡ca monolete € ofl¡a¡nentação caracterfstica" Lâ¡r. 505/01900,

S.tó3.

10.---- Properhopollazúcs
lttopollenü¿s

sp. Lue.
sp.

176

Obse¡va¡ nos exe
exemplâres ilustrados o corpo cent¡al cifcular a ovalado e as dimens(þs
diminutas. Iált. RNSI5/1906, Y42 (fie. ló). Lâri. RNS21/2481, R34 (f¡9. 17).
12, 14.,. Oøllfulasporítes biangularis (LwEr-C^RErrE) REvRE
Notâr o contomo e o afi¡¡i¡menûo da exina fornando um corpo central fiâ¡gular.
Lâtrr.PDl/02151, V37-3 (f¡e. l2). L^eln. PDI/O1058 U43-3 (frg. 14).

.,.---------

13,

lS..- eüdzsporitcs lucidus (PocþcK)

REIRE

..-

Vista polar, ressalumdo a or¡amentação do corpo c€nt¡al e a presenç¡¡ dos lobos. Lâm.
PM2J02936,lY4 (rrg. l3). Lâm. NMRU09768, v57 (ns. l5).

176
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1.

PÁGNA

........C^rllabvo¡ítes m¡nus TRALAU) Cur

1\17.

Observâr dim€nsões gerais e inserção do saco.
ïM5/00101, D,t8-2 (ns. 9).

Calllalæporltes

sc9

tån.

CEST/0001I, R50 (fig.

g). Lân.

rgnhtus (B¡¡¡¡s) SRrv^sîrvr..

Nos exemplares ilusrados fessâlta-se o corpo central com contorDo indefiDido e o saco
fortemente pregueado. I âm. PDI/I4I-3 (fie. 2). tån. 505/01900, J3f-2 (fig. 3). Leur.
NMRI/09769, Q4c3 (f¡e. l7).
a. ---..Call¡ala:¡porites bilobaâts (Bu¡re) Dw
Vista polar r€ssaltando os És lobos que fømå¡¡r o saco. Lâm. NMRIIú780,D47-2.
S, 6, 9.. J'Compllcatlsaccus " cea¡ensls RBßAI¡...........
Nos exemplares ilustrados, fessalta-se o contomo gera.l, do gri¡o e do corpo central, bem
como a ornamentaÉo do saco. Lân. PDI/02151, Q4e1 (fig. 5). Lìm. pDt/01057, e42-3

t75

t75

174
177

(lig. 6). Lâs¡. RNS2ll0247r,L54 (n9.9).

7.

-......Calllalasporites taÌbafulr (Blr:rrn) S<:flnz ....
Observar contomo e dobras no corpo cenral sugerindo a não existência de

adesão ¿"q

c¡¡nadas da exi¡tâ. Lârr¡. 505/01897, Y27,

E.........el&4laspo¡lles nlcrovelalus Sqru2..........-,.........
Vista polar mostrado se tr¿tar ds gtito cavado e omr¡entaÉo esc¡bfada" I"âû¡. SO5/01ü/1,

R43.

lO, 14...VlÞelsporítes mhrossccus

DB

Jcnsey............

l7t

V¡st r pol.ar mosürmdo contorno g€ral e ins€rção dos sacos. Lâ¡n. 505/01894, D55 (fig.
l0). I.âln. 505/01896, F32 (fig. l4).
178

Notâr detâlhes do corpo cenEa¡ e dimensões. tátr¡. UBI/01915, M3G2 (lig. 1l). I âm.
505/018964, U344 (rrg. 13). Lânr. RNS21/02185À P45-3 (fig. t8). r.âm. CESZ/0156ó,

P484 (fig. 16).
11 15, 19, 20, Viteisporitcs pustubsus R¡ceu........................

l7E

Observar nos exeurplâ¡es ilustrados, detalhes do corpo cent¡al, dos Jaac¿ e as pústulas,
que ca¡acterizam a espécie. Lâm. RNS2I/02471, U54 (fig. t2). Lâm. RAp3/09428,
K384 (fig. l5). Lâm. NMRI/09806, D39-1 (rrg. 19). t"ân. RNS21/02185A, F47-l (fig.
20).

cÍebc.us Pocncx..Ob*rvar dimensões € ortrânêntação dos ¡a¿a¿ I am. gO5/01892,y29-2 gtg.zl), L m.
RNS2I /û2¿176, N48-2 (rte.U').
22, 23-- Sphcrþollcnü¿s ¡cøá¡aru¡ Coupm,..
21, 24..- Cedrlpltes

Vista polâ¡, Nos eremplares ¡lustfados r€ssalta-se a on¡åûlentÂÉo, d¡mensões e cspessuf:¡
uniforme da exina" I a'n. PDI/02151, M42-2 (fig,22)1152 (fig.23).
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l, 2......Spherþollcnltes nahmûts Coumn.........

183

Vista polâr. Nos exemplarEs ¡¡usùados ressalta-se a omâmeotação, dimensões e espqssura
uD¡fome dâ exiDÀ ¡ ¡m. PDI/(Þ152, O5G2 (f¡e. 1). Lâ¡n. 505/01895, K55-l (ng. 2).
3-8, lO. Ucsuguìpollenites callo sus noy. sp ..-........Nos exemplares ilustfados evidenciâ-se a omamentação Êscåbrâda, a calotå cenEal
caracærlstica e as dimensÕes. I-âm. PDI/02151, Wzl0 - holótipo - (h9.3). Lâm. 505/01890,
M28-3 (fig. 4)i v43-3 (fig. 8); 128-3 (fig. 10). Lân. 505/1896, 7A62 (ftg.5). Lâlr.
305/01853, 248-3 (ns. 6). Lâm. PDU02152, N50 (fie. 7).
9, ... --.Spherþolleniles subgmnubhts Couprn.....,..
Notar dimensões extren¡âmente reduzidas dâ esÉcie em questjlo. Lâm. PDI/01057,
Qs3-2.
11,

14r11 16. Inaperãuopollznites ûrráa&s B^¡ve

(srrvsu RßoAu

E,{L).....

185

184

180

Os exemplares ilustrados mosûam claramenæ o espessamento da exina tra parte c€nÍal
do g¡ão, tomåndo-a mais escr¡recida Notår lâ¡lbém as dimens(þs e omaûr€ntaç¡lo. I À'n.

NMRI/09806, D3G3 (frg. I.l). Lâr¡. UBI/01915, P394 (fis.
Dl2-3 (fig. l5); F27-2 (fig. lO.
12. .....Jnapettutopollcnìt¿s dgntcus

W,ttl

l4).

Lâm. 505/01903.

erina. t am. 505/01358, T46l.
13, 17, lE. Inzperturopollznlbs slnplc.r Rnol:, Uesucul & Sttms
Vista polâr. RÊssalu-se r ftta exina (nexim), que envolve o grão. Fqsâ canadâ é geralmenÞ
homogen€a e excede unifomremenæ o grão, em c€rca de 2,0-2,5¡un, Lân. TM5/00100,
839-l (fig. 13). lån. SO5/0r900, H|2 (lig. lÐ. I-âm. RNS21/02185, F49-l (fig. l8).
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Obse¡va¡ dimensões e espessura da
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3,13. Anuca¡lactl¿s ¿¿súrali¡ Coorsox

*.

lEl

Nos exemplâr€s ilust¡ados, deve-se observar a ofDåÐentação esrâbrada e as dobras Da
exina A figura 3 mostra também a pr€senç¡ de pe4uenos grâ¡ulos, denominqdos de
"orbiculas' por Srrvrsrrvr, e de 'esférulas" por ScHn NK, comumente encontradas em
exemplares da espécie Eæsìpollenites runulus. I'âm. RNS2I/02185, p40-3 (f¡g. l).
r 4m. p.,NB/09428, E554 (f¡e. 3); J¡tó2 (f¡S. 2). Lân. pDt/02151, Eì3 (ne. l3).

Araucadacltes gubnensß

VAN DER llu'trrttr¡

&

B unoER

.

-----*

181

Nos exemplâ¡Es ihrct .radoe evidÂncia-se a otDåmÊDtação gra¡ulada e as d¡¡¡rensões elevadas.
I 4m. FSM1/09798, Q39.2 (fig. 4), Lâm. TM5/09589, F57 (fis. 5).

6.-----A¡¿ucaÌìacítes lit údlus
7, lO,

ll.

(BÂ¡ÀtE) HÂ¡E
Vistâ polar, mosÈando a áreå mais fina (não defini<la) m regiäo centr¿l do gräo. Lâm.
FSMI/09797, M51-1.
Triangulops¡r d¿scoldd¡ls DORnro

A vista polâf ressâlta aspe.tos då oÍ¡amentâção, conrtrno e dimensões. I"âm.

181

tu

FSMI/0929,

Q43-l (frg.7). Illn. 505/01894, X50 (fig. l0). Lâ.¡n. UPNVl0723, V374 (frg. ll).
l2-,,., Tiüugalopsls minor Pææß'*
Observa¡ or¡amenração, dimensÕes e contomo. Lâm. RNS2V02459, Dt8-2 (f¡g. 8).
r âm. SO5/01886, L56-l (tig. l2).
9.----- daguladpolle nilzs sp. c[. C. aegyplíaca Slu & G¡¡¡z,u-v.*

\

Vista polar, permitindo â observação do clngulo e då exinâ, com or¡¡amenùação lisâ â
finanente escâbradâ. tåm. 305/01894, N442.

tE2
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níylÍomlr RF¡Au, UEsuour &, SÀ¡¡ros .
Nos exeurplares ilusEados, em vistâ lataral oh€rvar detalhes da omamenâFo e dinensões.
Lâs¡. PDUmlsl, Hì1-1 (f¡g. 1). Lâtrl. SO5iOl894, C3U2 (fie.2" tÉ¡tú). táE¡. SO5Æ1903,
Y47-1 (f¡9.3), Lâm. TM5/00100, N364 (ng. a). Lâtr¡. 505/01890, N362 (fig.7). Lâm.

Serg¡pea

¡85

SO5i01896, U474 (f¡e. 9).
5,

6

& 11,

l,Lfq lq, 2L Sergipet

var¡venucala REßNJ
Deshca-se nos exemplares ilustrados, em vista polar e laæral, o contomo, a va¡iedade e
disposição das verrugâs, cåraciedsticas da espécie. U¡m. PDI/01057, D34 (fig. 5). [l¡Ûl.
PDI/01058, C50-2 (ne. 6). UIn.. PDI/02151, Q36-2 (f¡g. 8). I.âm. FSMV09798, C45-2

186

Il). Lâm. 505/01890, K463 (frg. l4). Lâr¡. TM5/00100, VA-z íli,e,ls). Lâm.
505/01358, Y34 (f¡S. ló); R23-l (fig. l8). Iátr¡ PDI IU¿152,838-r (ftg.20).
(fig.

10, f2,13, 17, Sergípea simpler Rrceu...Observa¡ as dimensões e a ornarnentaç¡to. Lâ¡n. 505/01894, B16 (f¡9. 10). Lâar.
CEST/0156ó, J45 (fig. l2). Lâm. SCV15392, P45-3 (fig. 13). Lâr¡. FSM1/æ796, R39
(frg. l7).
19,

21..- Sergþea t¿nu¡verrucab REcltr

..--------*

Vista lateral, mostrando as ditrlensõês e pouca definição das vemrgas, Lâm. 505/01900,
5364 (fig. l9). råm. PDl./02151, Q36.2 (ng. 2l).

186
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Qassopollis a/e¡, BuRoR
Tétr¿de, mosra¡do as estrias. r â"r. RNS21/û2185, M33-1
2.*---Classopollls roros¡rs (REssD.roER) CoUpB,
No exe¡npl.æ ilusüado desle-s€ o leptma púoximâl e a úDÐenrâçäô. Lâm. Rlts2l/02185,

3.-----

R!ì5-1.
Classopollls brasilícnsìs ÌIERNoREE¡¡
No exemplar ilustrado destaca-se as dimensões elevadas, a exinâ fina e a omåmeDtaçâo,
r.âm. RNS2I/02185, Q38-1.

4.-----Corolla¡ia aanula¡is
5,

t, ll..

MALyAwro,¡A

S2l-2 (frg.

ll).

minutlcosblus L&lÀ

.--.--------*

12.---13,----

l¿pbmatus

Ln¡r

190

tv2

Vistå lâterdl, mostrando or¡¡amentâção. I-âm. 505/01896, W514.
7,9, l$17 ,Equiseøsporìtes maculosus nov. sp
Os exemplares ilustrados obs€rvaf: o contomo elfptico, o grande númefo dâs cost€las e a
á¡ea central mais espessa e escúa, que caract€rizam a espécie. Lânr. 505/01895, Esg-l
(ng. 7, holóripo). Lârt. RNS2l/08263, 036-2 (fig.9). Uìm. SO5/01899, X5t-2 (fig. t5).
Lânr. CEST/01564, W39 (ng. lO. Lìúr. CEST/OI566,T23-2 (îrg. t7).

10.---- Equisetosporlbs

188

188

Vista polar, destacando a espessura da exina. låm. RNS2I/02185, 527-351
Equùtelosporitzs ambìguus (Houxn) Snrcu--'--..-Nos exempÞres ilust¡ados, deslaca-se a sepa¡açåo das cåmadâs da exina e ornatrlentâção.
Lãm. 505/01904, 8494 (f¡9. 5). lån. RBNS35/02153, S27-l (fie. 8). Iåm. CES7i0l563,

6.----- Equlselosporlt¿s

t87

..--------

193

191

Vista lat€ral, mostrando omârnenulção e leproma. tåm. RNS2I lU]/,Bl,N3Z4.
Equùselosporrl¿s alber¡¿ nsk SDrcH
Vista latera¡, destacando as dimensões e a or¡¡âmentação. Lâm. PDI/02151, c47
Equitctospot¡t¿s la!¡costatas LEúA .--------Ape,sar de rul preservado, é perfeitamente visfvel as costelas largas que defir¡em a espÉaie,
Lâm. SO5/01895, M544.

14, 25..- Equbelospo¡it¿s lurìdus Lwtt
Observa¡ as á¡eas lisas nâs extremidades, câracterlsticas da espécþ. Lânl. RNSZI/02186,
I4s (fig. 1s). [-ân. SO5/01895, X35-3 (ne. 16).
18.---..Ince¡l¿¿ sedis = Bqais¿¡¿¡por¡les ? sp
Observar as cåmadas da exina e úrtâ.ÛlenÞç¡to. Lâm. TM5/@589, J62-1.

dudø¡ensis (De.{x) t¡ul .--*
No exemplar ilustrâdo evidencia-se as costelas largâs e espessâs, que cåracteriza¡n â
espécie. Lâm. PDI/02151, P5Gl.
20.-*Shtgh!z elongoø (Hoeowrn) Lmt ,No exemplar ilustrado ressaltå-se â fors¡â elongada e a omanentação. tåm. So5i0lgg6,

19.---- EquÍseøsporites

190
191

191

192
191

t94

E56.

2L--* Equtsebsponrer

oy¿rr¡f

(PERCE)

t92

Obseri'ar as cost€las espessas e retas. Lâm, SO5/018m, F.ló4.

22.--- Sh ghb

23.*-

crenulab

I*t¡

Observar contorno e on¡amentaÉo. Láft. CEST/08815,

t94

Mól-I.

Equlseøsponres carc¡zøus SwoH.
Observar no exemplar ilustrado, além da ornaurentação e dimensões, um lado nåis fino
que o ouro, diagnóstico da es@ie. Lâs¡, RNS2Uû?I171, G49.

24.*Equlselospon¡¿s sp = Ephedrípiøs sp (artefato) Duu

Observâr aspecto fus¡forgr€, aparEntemente moüNulcado, em função dâ defomâção ¡o
processo de fossilizaçáo, de acordo com o descrito por DFJAX (1982). Iâm. NMRI/09722"

Dt84.
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1,13.--Gnolæeoepolleniles bøghootauJ (Poctrx)

\

I.ûúA

196

Obs€fvar costÊlas espessas e escufas, diagnósticas då espéc¡e. I añ. NMRI/09769,D52-3
(f¡g. 1). Lâ¡n. 505/01899, G33-l (fig. r3).

6 7,.- Gnelaceocpolleníhs uesuguìl Ln¡1.................

'

Observar o contomo e o aranjo das cosælas. Lâtrl. 505/01899, Bl5-3 (fig.

PM201930, O29-l (fig. 6). t am. pp1¡92151, Sa8-2 (fig. Ð.
3.-----St¿grrr¿ multi¿osblz (BnwxB¡) Lu1.....

2). Illn.

tn
195

Observar as costelas iffegulares qùe definem o g¡ão. I.â¡n. 505/01894, V35.
4, 27..--Gnelaceaepollenltes Jansonil (Pococx) L&rA......
Obs€rvar dfurensões e orn¡¡mentaç¿fo, I.â¡n. 505/01890, R424

R{24 (fig.27).
5.--.-..-Equisetosporitss conc¿nnus

196

$t9.4).

Lâtr¡. 505/01890,

Snc9.,..............

19O

Observar no exemplar ilustrado, além da om¿rmentação e dinensões, um ¡âdo rnais fino
que o outro, diagnósdco d.a espérie. Lâtrr. NMRI/09773, R224.

8.-----Gnebceacpolleniles mollß (Sruvsr*l)

[-cu

196

Observar as mstelas frouxanente dispostas, caracterfstic:¡s da es@cie. tåm. TM5/09589,

K49.
9, 12,

8,

Gnelaceaepollenlles ßtsngularís
P¿lo-3

tvl

l,n¡t,............

Nos exemplares ilushados ressa¡tâ-se o conttrno e o a¡ranjo dâs costelas. Låtrr.

PMZ0199,

(fig.9). Lâm. PDI/02151, J5l-1 (tie. l2). I-âm. 505/01895, H41-3 (f¡e.23).
sp........

10.......... GnetaceaepoUenü¿s

Forna poliplicad4 cujo

asp€Æto e contorno são provavelliente resultantes do processo de
fossili?ação. (n¡¡o de.scrira). Lerl. PDI/02151, P3l.
ll.-*-Gnetaceaepollenìl¿s undulatas (REoAr:' UFJUotll & S¡¡r¡os), Ln¡1...
Observar con¡orno e omã¡nentÂção das cosßlas. Lâm. SO5/0189, L56.

l4-16,.-Gneøaeaepolleníles chbbatus

Sroven...........

obs€fvaf contomo e disposição dâs cosr€las. I-âm. so5/01896, w45-2 (fig.l4). t-â¡n.
CEST/01567, Q39-l (frg. l5). Uln.SO5/01900, LU.z (ftç, 16).
17,1E,22. Sleavesípollenilzs sp. cL S, binodosus
Observa¡ contryno e espessâmentos ¡¡as exremidades. tlùn. SO5i01894, H3l-2 (fig. l7),
Lâm. BPI/02963, Q29 (fig. l8). Lâ¡t. RNS2U02786,P3ó2 Grs.22).

Srove¡,..,.,........

19.----Sbeves¡pollznitzs capuliformis AzEn^ & BoLrrErE^cEN......................
Observar o contorno, ås dimensões e os leves espess¡¡mentos da exina nos extremos.

L97

196

198

198

l-âm. SO5/01068, H50-1.
20.

----

s

.--,--..--.

n íle
sp. 1
Observar omamenùação restrilâ a parte mediar¡â dâs costelâs. Lån. NMRUB772, K45.

Gnetac eaep olle

21, 24-26. Gnetaceaepolleniles spp,......-....-.-.
Outros exemplares ilustrados, mosúado os aspectos que as fofmâs polip¡icadas tomaÎn,
possivèlmenæ, como resul¡ado da posiÉo de fossilização. (formas não descritâs). Lâm.
PDV02l5l, Y48-2 (hgs. 24-2ó). L.ãm. TM5/0101, J52 (ne. l9).

197
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l,2.*-RcgatlpoUeniles anphorifonüs (R¡ar4

Uesucu¡ & S^¡ûos), LnrA
Observa¡ o contomo e os espessamentos de-sig¡râis das extsomidades. L"âm. 505/01899,
E38-3 (hg. l). [-ân. NMRV09772, C3l-2 $te.2).

31

4,6,11. Elaferopoll¿nìlss tlissínllís Rsa¡u

..-....--..

189

Vista lateral. Notaf nos exemplares i¡usfados os apêndices pequenos, semelhantes

diagnósticos da esÉcle. låm. RNS21/02471, N58 (hg. 3)i
RNS/02472, S5ó1 (fie.4); Q33-3 (fig. ó).

S,

E,16., Corneþollts

l,lfs-l (frg.

a

nódulos

ll).

Lâf¡.

perþrøra (.ntl) nov. comb.

195

Observar nos exempla¡es ilusúados a ornamentaçilo reticulo-foveoladâ das costelas.

PM?/02938, K46-{.

7,-----

199

(fig. 16).
Pollpllcado não

låm.

(fig.5). Lân. SO5lOl894,M44-2 (fig. 8). Lânr. PMA02937, N47-3

Identlflcado

199

Observar omanennção e "aúfculâs" nâs exremidâdes. Lâm. RNS2I/01986, L49-3.

9.-----Elabropolleniles praecursor

R¡clu

189

Observâr leves espessamentos nas exüemidådes do gråo. Lâm. RNS21/û2,171,

10,21..-Eucommìidites

sp,2.Lna

?00

Observar os colpos e dimensões. Lâm. PDI/02151,

P42-l (fig.21).

12.----Cycadoplles zr'rrdlc (Bltxe)

N514.

5504 (hg. l0). Lâm. NMRI/09772,

...............

oe Juns¡y
Observar contomo e dimensões. låtrr. 505/01886, U554,

201

13.----Cycadopìles ca¡penlied (Darounr & SrnuuoM) SNoH
Vista proxinal, mostrando sulco em todâ a extensão do gÉo e ligeirâmente mais ab€rto
na.s extremidades. Lân. 505/01895, Q42-3.
14.---- Cycadopttes /røgdfü Snrou
Notar omåmentâção e espessura da exir¡â" Iå¡ri. TM5/09589, J33-1.
15, lE, 20. EucommÍülltcî Þoe¡lssonü (EnrrMAN) HuauEs

Z0l
201
200

Nos exemplâres i¡usrados ressalta-se os colpos e os espessamentos nâs exl¡emidâdes.
Låm. NMRV09772, L31 (ng. l5). låtrl. TM5/00100, X.t04 (fig. l8). L-ân. SCVOBI8B,

Bl84 (frg. 20).
17.----Tdchobmosulci!es subgranubhts

Corm¡
19.*-Monocoþopollzniles sphoroldllos J^nDtÉ & M^or¡RE
Obsenr¿¡ o contomo e o colpo com lábios espessâdos. r am. SCI/08188, J,162.
X2,23-. Bcnne6llaepolle níks regalil nov. sp .............

229

Observar contomo e abertufa. Lâm. SO5lOl905, N3&3.

A,*--

Observa¡ dimensões e esp€ssura da Êrina. låm. NMRV09769, G49 (frg. 22, holóripo).
Lâm. ïM5/09589, E4O-l (ñe. 23).
Co

nlerflrulcrres sp

Lml

Observâr dimensões e espessura dâ exû¡â.

ti¡n.

505/01358, F56.

213
2M

.
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1,2, 4--Aftopollls JørdJ¡rrr (BRE¡NER) Don¡, J^aDÛ'¡É &
Nos eremplares ilust¡ados, observa-se a presença ou não do corpo c€trEal e o cåfátef
heEropolâr dos g¡ãos. I ârr uBl/0189, M32-1 (fig. l); R43-3 (ng. a). I a'¡. FSM1/09795,
J4s (ne. 4).

217

3.-----Sbllalopollis ilubius (Lu¡,

209

1978)

Ln¡1.

No exemplar ilustrado ressaltâ-s€ a presença de árÊas lisas no corpo do grilo, e o maior
adensamento da omÂmeDtâção r¡âs proxim¡dades do sulco, cåracærfsticas que definem a

espécie. Lâm. 505/01904, Y33.

5,8r9,-Aþopollis +'

afi.

A.iard¡nus Doyrs,

JAnDNÉ

& DoBRÞ{K

ùtp

217

Nos exemplares ilusrados ressalta-se a áre¿ de r€ticulado nais fmâ no polo, diâgnósticâ
dâ espécie. Notår a presença ou n¿lo do cor?o cental. rá'n. RNS2I/02185, R25-3 (frg.
5).. I.âtrr. SO5/018%, O57-l (frg. 8). Iån. LJBI/01899, R4+2 (fig. 9).

6.-----St¿llaropollÅr

sp.2

209

Observar on¡amentaç¿lo e ¡nftaretfculo. Lâr¡. CEST/0156ó, T32.

7,l2,l3r

lS. At¡opollls opercubhts Doyr¡,

JARD0{É

&

DoE¡B{x^Mp.......................

217

Ev¡dencia-se nos exempl¡¡rps llustrados a ár€a polâ¡ operculâd¿ câract€dstica da espécie.
Lâ¡n. 505/02194, Ffl-3 (r¡g. 7). r Â'n. RNSI3/02182, R47 (fìg. 13). L-âÍLRNSI0/0360,

l0,llrl\

R4l-2 (fig. ls); L38-3 (frg. 12).

19.

Almpollls ,tnahts DoyI¿ J^¡m{É & DoERE{¡<rMp............
Os exemplares ilustrados mostra¡¡¡ clara¡¡¡ente â á¡eâ 'zonâsulq¡lar' que define a espé¡ie.
r a'¡. RNSl302l82, R374 (ng. l0); L33-2 (fig. l8). Lårn" RNSl3,02l8l, J43.2 (frg.l1).

14.--- Sbllztopollis

densb¡nalus l¡r¡r.....,.........,..

Obsen¡"a¡ a dersa omamentag¿Io, diâgnóstica da espécie.

16,11..-Slzllatopollù¡ am¡ìpensk L,&t^

.................

I

204
â'n. NMRI/09775, H5O4.

?ÃA

Obse¡var contorno e ápices agudos das projeções l¡iångùlâres,'cårâcterfsticås da esfrécie.
Låûr. GS7/01566, R3l (fig. ló).Ián. CES7/mll, Hì5-1 (ng. l7).
20.----Sbllatopoll& sp. 1S. sp. DottE El^L (1977)
Observar contomo e omâmentaç¡Io. fi.m. CEST/01566, K33.

21,2í2--Slclhtopollls baryhoornll

218
-!ù

..------.
Doyr¡...............

Observa¡ conþrno e onvrmentaFo caftrcterlsricos da espérie.
(ns. 2l). rám. l.IMRUlg77 5, F45-l $tg. 22).

2O9
2O8

Iåm. PM2/02931, 043-3
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l, 6..--- fuwrâ¡te llanibr

hugln d Co¡nER

....................,,

................

cotomo e orDâmetrração. lån. aFsT/01564, V29-2 (fig. 1). Lân.
M37-3 (fry.6).
24..--- Cbvadpollonltot mr¡ur6 Bnaû{ar......
Obs€f,var

5.--*-

207

CEST/O2156,

Nos exemplârEs i¡ustrados r€ssalta-se as dimensões e a orDâDentação. L¡im. SO5/01g95,
F484 (rrg. 2). Lâ¡n. SO5/01896, T39-1 (fig. 3). Lân.UPNl/10722, Rll-l (frg.4).

Clzvøtìttolbnlt¿s tennells P¡oe¡-Ru¡:-us & FE¡<

207

Obs€rvar contomo subcirctlar e sulco largo, caraclerlsticos da espécie. Lå¡r. CEST/0156ó,

T3l.
7,

8---- Counonocoþites

sp.

I

206

Difef€ntÊs focos do mes¡no gfão. Observar controrno, a f10a esp€ssu¡a da exina e a
omamentâção microfoveoladA diagnósticas da espécie. r Ârn.

9-10..-- Cavamonocolpltes puncbtus Ln¡,r ...,..,..........

RNS2l02l7l,

H50L4.
205

Nos exenplares ilustrados observa-s€ a nltida sepàração das c¿madas da exina e o colpo
mais aberto trås exúemidadss, cârac{erfsticas que definern a espécie. Illm. pDl/02151,

74.1(îts.9). I^em. Scl/08188, Q3G3 (ng. 10).
¡fiyduus Prncr ...............

11.,...,..., Retimo n oc olpìtr;s

210

Observa¡ contomo e tendência de descola.u¡ento do retfcu¡o, caract€rlsticâ da espécie.
Lâm. PDI/02154, Q51.
12.14.
(Bnrxxen) Jfnusz & Cócz.{N .............
-Brenneripollls peroretlculalus
Diferentes focos do mesûro exemplar, evidenciando aspectos da omâmentação € do sulco.
Lâm. PDI/02154, V49.
15,20..-BrennerìpollÍs retÍcubûts (Bns,¡¡sR) Xrlr^sz & Cóc-¿lN ..............
Observar omâû¡entação e sulco. I am. SC1i08188, F30-2 (hg. l5). Il¡¡n. NMRV09769,
F34-2 (fig.20).
16.---- Retimonocolp¡t¿s t¿¡,tus (NoRns) SB{os
Obscrvar dinensões do g¡ão e do retfculo. Lâm. 505/01071, R5G1.
17, 18r 23,25. Rednonocoþltcs c¡cal¡¿¡ lV¡no
Observâr nos exemplâ¡€s ¡lustrados o conlomo elfptico e a omanentaçfio grosseir4 que
definen a esÉcie. As ilustraçæs 17 e l8 mostram diferen¡es focos do mesmo eremplar.

216

2t6
212

ztt

LâÍ¡. RNS2I/0280, L59-l (figs. 17, l8). Lârn. RNS2llO2459, H59-t (ng.23); S54 (frg.

2Ð.
79, 28..- Retimonocoþløs sp. 1 ...,
Observæ conorno e or&imenração. Lâm. TM5/09589,

21.-*-

¡gi{ (frg.28l

K4l-l

(tig.

l9).

Lâm. pDt/0215e

Retþnonocolp¿tes ÍraglLt P¡EncB ...............
Observar contomo, on¡ameûtâção e espessura då exiDa I ¡m. 505/01069, T54.
2\24..-Retimonocaþiøs sp. (Retisulc{and- crocbet, J¿nJø Huoms, Dnrwnv & Lenro) ......................
Nos exemplares llustrados procurou-se ressalùar a oflralnenta€o e o sulco. Lâ¡¡,

RNS2VÛ2185,

2$

27 ..-

D36t (fie,22). r â'n. SO5/0189,

Rellnonocolplles craslatus (Surcu) Swcs

W42

2tt
2t2

(frg.rt).

,........................

Observar contorno e ornânentação. I-etrl. CES701562, É27 ifile.26\, Lâgt. LJPNln072l,

0454 grs.27\.

2t2

211
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l-10..-- Dejarpollenllzs mìcmloveolalts nov.

sp

202

Diferentqs vislâs dos exemplâres ilustrados resaltândo a on¡amentação e abertura- Låm.
CEST/01563, E37-3 (rrgs. 1-2). tqm. NMRI/09782, H35-3 (fig.3). I.âm. NMRI/09775,
VsG2 (hg.4), R25-2 (figs. 5, 10). t lln. RNS2V0I98ó, t 49-3 (frg.6). tllrn. RNSI5/019ü/,

ll.---12.----

R434 (Írg.7); Q34 (fre.9).

...-.........,

Psíhdìcolpltes pdpillotus REoÀu
Observar omanenøção e fo¡mâto dos colpos. L,âm. CEST/O2f 50, M32.
Pslladicolpûtes lo¿vß REoAU

ZIB

.........................j.,.................

278

Observar omamentâção e fofmâto dos colpos. Lâm. UBI/01895,127-3.

1$15..- Dlcolpado Indetermtn¡do

I

Observar dimensões e on¡amenråção. Lâm. RNS2I/02479, F42-3

(fig.

l3).

219

Lâm.

RNS2I/m786, V4+l (hg. l4); L294 (fig. l5).
16,17..- Psílatrìcolpites pachyerhus Coupen ..............
Observar espessura da ennâ e omamentação psilada. I-âm. RNS2U024Z1, F57.1 (ng.
16). Lârt. 505/01894, P39-l (frg. U).

220

lB,----Trù:olpllcs mic¡oreli¿ulalus Busxy,

PûroMÉ

222

DETTMANì¡

220

Bor,rurrr.toE.¡ &
Observar ornamenLação e presença de manchas escu¡as llas regiões polares e bordas dos

colpos. Lâm. 505/01896 P344.
19.----Cupuliferoidaepollznìtcs parvulus (G*ær

&. PE¡¡Ny)

Observaf dimensões e exina psilada- Lâm. 305/01890,

B4l-1.

20.---..Trlcolplles micromanus (Gnoor & Pnnw) Sxcn.......

21.----

aaa

Observa¡ dimensões do grão e da omamentâção. Lem. 505/01896, L55.

Dlcolpado ? Indetcrminado

II

2t9

Obs€rvar dimeruões e ornamentação. Iårn. RNS2I/02786, W37.

22, 23 .Trìcolpiles mrrrJr¡¡s

(BRF-¡¡NER)

DerrMANN.........

Observar dis¡ensÕes e ornamentação.

224

tjì¡n. 505/01894, O39 (ng.22). t â¡r. 505/01896,

X35 (h9.23).

25.----

Obsenla¡ dimensõ€s, colpos e ornâmenøSo.

Rousea

chanu

W*¡

Lân, RNS21/02171, R59.

Observar omamentação e dimensiJes. ¡.åm. 505/01895, 039-3.
2Ç 27,,- Tricolpítes yslgdrùr (HERce) SRrv^sr^vÀ

Norar conromo e oma¡renøção. t¡¡m. RNS35/02153, N414 (trg. 26). Lâm. SO5i01899,

T4G3 (fig. 27).
28, 29.,- Rousea georgensis (Bnnw¡n) DsrrM^NN
Vigas polâr e equa¡oria¡ mosfâ¡¡do diminuição gr¿dati\¿ dos ¡¡¡tn¡r¡¿, a panir dos mesocolpoa
em dircção aos polos € bordas dos colpos. låm. 505/01068, G35-3 (f¡g. 28). f.âm.
TM5/00101, Q33 (rrg. 29).
fi.----Tricolpites sp.
Vislå polâr, mostra¡¡do fofma e detâlhes dâ omamentâção. låtrr. CES?/01566, 528-2.

I ....--.------
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l-5..---Albeú.pollcnìt¿s

lhuo

nov.

sp-..-.¡......

ylg

Vistas polar e equatoial mostrando detâlbes da ftrma e Gnslentação. Lerl. RNS35/OAI53,

U32 (figs. 1,2 holótipo). Lâm. 505/01358, P34-3

4). Lâtrr. UPNln0121,M44-2 (fis.5)
6-12. .-- Sh¡tlopouis ¡edculaþts (Rrc,u, Ursuour &

(fig.3). tån SO5i01903, c2f-t (rrg.

S,u.nos) nov.

comb

Xl|

Nos èxemplares ilusûados, em d¡ferentes vistâs, ressaltÂ-s€ a onurmentâção, tâmanho dos

colpos e fofmas de fossilizâção. Lâm. 1M5/09589, G58-3 (fig. 6). Lâm. 505/01904,
R36-3 (tig. 7); J34-3 (f¡g. l2). Lâtrl. CEST/02152, G33-2 (fig.9). Lâtrl. TM5/00100,

G434 (trg. t0).
13,".-,... Sblatopolli;: sp.l .-,....,..-.....
Observar disposição da omanentâção. Lâtrr. TM5/09589, V41-2.
14.-,---SÞ¡alopoll¡s p.zraneus (Nonrus) Snrcu.....

ZZ7

Notar dimensôes. Lâm. 505/01894, f,4l-2.
15.*---TebøcoþIres sp.
Vista polar. Observar bordas convexas e omanentação. Lân. RNS2I/02459, IJO.

ZSO

1..........,,,.....

1620.-Qud¡ìcoþites ¡edculahts

ÏVn¡olrc...-....,..,

Obsewa¡ omamenråção. Lâm. RNS21/0%80,

Lsl (fie.

227

2I0
16). Lâtrr. RNsztn?'j}sg,Dr',g-z

(ng.20).

Nonrus
Bt8-l (frg. 12). tåm. SO5/01358, V24-2 (trg. 13).
18.----Penetctrapites incipicns LÂ{A..................
17

, 19..- Pe¡etctrapìtes mollís Hou¡ro &

Observa¡ aberturas. Lâm. SO5/01904,

Obserrar a degradação da exina ¡¡as abert¡r'¿s, caracre¡lstica da espécie. Uim. RNS2Vû2185,

N45-4.
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l-3..---Etesìpollenites tumulas

B¡¡¡r .......,.....,.

234

Os exemplares ¡¡ustrados (fac€s proximal e dista¡) mosEam clramente o espessameDto
anelâr e o poro central, d¡agDósricos da espécie. l am. RNS2I/024g1, H40 (ng. l)i
M39-2 (ng. 2). LâIn. NMRr/09772, K35-l (Rg. 3).
4, 5, 9..-Ercsþollenlles scobtatas (Coupm) pococr
Observar dimensões e omamentação, bem como o poro cenüal. r âm. 505/01990, R49
(ng. 4). Lâm. RNSAl0n86,M43-t (frg. 5). lå¡ri. 505/01894, BÐ (rrg. 9).
63..--- Eæsipollen¿tes lacvigalus PococK .-.........Observar dimensões e o¡namen¡aç¿to. Låm. 505/01890, t 49-2 (fie. ó). r âm. FSMIÆg?95,

E5l-2 (fig.7); S4l-2 (ng. 8).
l0-14,.-Tratsltorþollis cr*opolensls (REoAu) nov. comb

234

214

Nos exemplares ilustrados observâr omamentação e fonnâto do poro. Lâm. CEST/01564,
M37-3 (ng. 10). Ljlrl. CEST/01566, t43-2 (Ftg. 1t). tå¡It. NMR1/09?86, H52-l (ng.
l2). Lâm. CEST/00u, O48-l (ng. l3); M5¿t-1 (r¡9.14).

15.---.. Cretacaetporítes polygonalìs

16.*--

(JARD$¡É

& MAohrRE)

HERNaREET

.....

Obs€rvar omâmentação e poros. Lâm. RNS21/0281, L35-2.

Reyrea polymorphus llm¡cnsnJ

?.36

Obserr'¿¡ as bllculas alinhadas, cârâcærfsrjcas do grão. Lâ¡r¡. UBI/01899, F39-3.
17,19..-Sphtþrltes mulli.b¡eús (DAvEy & WrulMs) I.'nrrur & n::evs

t

lE

I-âm. RNS2I/û2476, R56 (fig. t7); U42 (fig. l9).
21,,-Trlehodinìum cast4ne¿ @rulrrDRe) Cunxe & Venuen..........
Lâtrr. RNS21/û2480, D65-2 (fig. t8); E32-3 (rrg. 2l).

20.-*-

CrÍbroperídinium l¡!¡icatum

23s

DÀvey.,.......------.--.

136

t37
137

Lâm. RNS2Um786, N33.
XL,.....,.. Pt¿mdìníam cingulatum (WeîzÉ)

låm. RNS2I/æ480, 043-2.

BE¡w...

136

Dlll0,tgg2

,rÈ

ilfq,:r'

: r"

.::::$i--

' ''{'' '

..il:--.

'

I

E.o¡lo

o

Or

atlo

o

3o/.¡r

ESTRMPR IIHI

I

FIGURA

PAGINA

l' S..---Ince¡b¿

sadls Itr

237

Observar forma¡o anela¡ e "estri.as" radiais.
PM202936, Q37-3 (fig. 5).

Illm.

CEST/01566, O35

(fig. 1). [-âm.

24, 6. 7. 10. Incertøs rsd¿r W

237

Fragmentos quitinosos afibufveis à carapaçæ de conchostráceos (Eståzri¿ ?). Observar

oma¡r¡entâção e linbas de crescimento. L^â.¡n. CEST/0156ó, S43 (ng. Ð;
Q3l4 (ng. 6); M¿t6 (f¡9. 3); N36 (ng. 2). låm. PDI/01058, L37-t (fig. l0).

9.-----

ll.----

Observa¡

Incerta¿ sed¡s

fomu

II

ß2

Gte.7)l
236

do palinomorfo e a espessr¡ra dâ

exina Lâlr. PDI/01058, NZ4-3.

Observa¡ fomuto e simeria. Lå¡n. CEST/01566, S38.

Fragmento cutlcul¡r com estômatos

l'tur. PDll02l52,W44.

237
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A,

IIHIII
PÁGINA

..---P.{LINoFÁcms I.
Domlnio de ma¡éria orgânica lenhoså" pret4 opaca e sem €struu¡ras. GerÀ¡r¡ente pobre
em resfduo trgânico. Ca¡acterfstica de ambientea proximâis de alta eaergia (lequas aluviais,
fân.delÞs, baflas arenosas, canâis). Notar as rcduzidâs dimensões dos palinoû¡acarâis.

B.

----

PALINOFÁCES

U....-..--

Presença de mâtéria orgânica (amorfa + lenhosa), geralmente biodeg¡adada Caracterlstica
de ambientes proxi.ûLais de altâ energia (canais meandranæs, planfcies aluv¡ais). Notâr as

reduzidâs dimensöes dos palinonâc€rais.

c, D. .- PALTNOFÁCDS m.

..---

Presença e¡¡r percenhJais complementafes de uutéria ongânica lenhosa € amtrfa (fragmentos

E,

F.

*

corn estruturas ou não). Representa anbientes intemediários relâdvament€ energéticos
ou não (plar¡lcie fhlvio-deltâic4 áreas protegidas). Notâr as dinensÕes relativamente
grandes dos palinonacerais e sua angulosidade, além dâ freqüenciå de palinomafos.

PALINOFACIES IV . -__..-*
Dor¡fnio de ¡utéria orgfu¡ica ú¡orfa (algaybactérias). Vûtuâ¡ presença de palinomorfos.
Caraderfsticà de ambienes distais, com baixa energia e condiçõ€s de fundo estagnânEs
(lãcusüÊ).
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