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RESUMO 
 
 

O intervalo Aptiano-Albiano representa um importante empilhamento no 

entendimento da etapa final de organização tectônica da Bacia do Araripe. Por 

outro lado, este intervalo é exaustivamente analisado na busca da compreensão 

paleoambiental desta bacia, como é o caso da Formação Santana, portadora de 

um conteúdo macrofossilífero faunístico/florístico, e a Formação Barbalha, 

constituída por sedimentos depositados em ambiente fluvio-lacustre. Visando o 

acréscimo de informações que possam colaborar com a compreensão das feições 

faciológicas dominantes no intervalo Aptiano-albiano, bem como das condições 

palinoflorísticas, o presente trabalho apresenta uma analise de seções colunares 

levantadas ao redor da Bacia do Araripe, nas quais foi realizada uma analise 

faciológica de alta resolução corroborada com informações obtidas a partir do 

conteúdo palinológico coletado nos níveis pelíticos das formações Barbalha e 

Santana, nos setores Leste (Sub-bacia Cariri) e Oeste (Sub-bacia Feira Nova) 

carente de estudos de caráter micropaleontológico. A Formação Barbalha 

apresentou uma faciologia típica de ambiente fluvial entrelaçado associado a 

ambiente lacustre, inclusive apresentando  um nível de inundação máxima 

(Camadas Batateira) representativo e rastreado em todas as seções colunares 

levantadas para esta unidade. Por sua vez, a Formação Santana o predomínio de 

sistemas deposicionais de baixa energia, iniciada por níveis carbonato-pelíticos 

(Mb. Crato), sobreposto por evaporitos e folhelhos. No setor SW da bacia, os 

evaporitos (Mb. Ipubi) apresentam espessuras maiores do que os verificados no 

setor N/NE, relacionado com o sentido da ingressão marinha, que aconteceu de 

sul para norte, seguindo um sentido contrário ao das paleocorrentes fluviais da 

Formação Santana, estas ingressões são confirmadas pela presença de 

palinoforaminíferos e dinoflagelados. Também foram encontrados 

palinoforaminíferos em folhelhos do Membro Crato (setor E da bacia), 

evidenciando incursões marinhas em meio a calcários lacustres. O topo do 

Membro Romualdo indica o retorno às condições fluviais, fechando um ciclo 

transgressivo/regressivo atuante no intervalo Aptiano- albiano da Bacia do Araripe. 

O conteúdo esporo-polínico encontrado aponta para o predomínio de clima 

quente, demonstrando uma variação de condições ambientais de semiárido a 



 

árido, ao longo das seções, sendo correlacionado com a Sub-zona P-270 de 

Regali & Santos (1999). 

 
Palavras-chave: Estratigrafia. Análise faciológica. Bacia do Araripe. Palinologia. 



 

ABSTRACT 
 
 
The Aptian-Albian Stage represents an important stacking in the understanding of 

the final stage of tectonic organization of the Araripe Basin. On the other hand, this 

interval is exhaustively analyzed in the quest for the paleoenvironmental 

understanding of this basin, as is the case of the Santana Formation, with a faunal 

/ floristic macrofossil content, and the Barbalha Formation constituted by sediments 

deposited in the fluvio- lacustrine environment. Aiming at the addition of 

information that may contribute to the understanding of the dominant faciological 

features in the Aptian-Albian Stage, as well as palynophoretic conditions, the 

present work presents an analysis of columnar sections raised around the Araripe 

Basin, in which it was made an analysis High- resolution faciology corroborated 

with information obtained from the palynological content collected at the pelitic 

levels of the Barbalha and Santana formations, in the Eastern (Cariri Sub-basin) 

and Western (Feira Nova Sub-basin) sectors lacking micropaleontological studies. 

The Barbalha Formation presented a typical faciology of braided fluvial 

environment associated to lacustrine environment, even presenting a 

representative maximum flood level (Camadas Batateira) and tracked in all the 

columnar sections raised for this unit. In turn, the Santana Formation is the 

predominance of low energy depositional systems, initiated by carbonate-pelitic 

levels (Crato Member) , superimposed by evaporites and shales. In the SW sector 

of the basin, the evaporites (Ipubi Member) are thicker than those observed in the 

N/NE sector, related to the direction of the marine entry, which happened from 

south to north, following a opposite way to the fluvial paleocurrent of the Santana 

Formation, those marine transgressions are confirmed by the presence of 

palinoforaminifera and dinoflagellates. The Romualdo Member top indicates the 

return to the fluvial conditions, closing a transgressive / regressive cycle acting in 

the Aptian-Albian gap of the Araripe Basin. The sporo-pollinic content found 

indicates a predominance of hot climate, showing a variation of environmental 

conditions from semiarid to arid, along the sections, being correlated with the Sub-

zone P-270 of Regali & Santos (1999). 

 
 
Keywords: Stratigraphy. Faciological analysis. Araripe Basin. Palynology. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

As bacias interiores do Nordeste do Brasil constituem um conjunto de 

pequenas bacias, cuja origem e evolução estão relacionadas aos eventos 

tectônicos eocretáceos que culminaram com o rifteamento de Gondwana e a 

abertura do oceano Atlântico Sul (Ghignone et al. 1996,  Brito Neves 1990). 

São bacias fortemente controladas por estruturas do embasamento pré-

cambriano/eo-paleozóico, reativadas em diversos eventos tectônicos 

fanerozóicos (Fig. 1.1). 

Dentre estas, a Bacia do Araripe é a que apresenta evolução tectono-

sedimentar mais complexa, porque se trata de uma bacia poli-histórica, 

constituída pela superposição de diversas seqüências estratigráficas, 

empilhadas sucessivamente desta forma: Sequencia Paleozóica; Sequência 

Juro-Neocomiana, Sequência Aptiano/Albiano; e Sequência 

Albiano/Cenomaniano (Assine, 1992). 

O intervalo Aptiano/Albiano da Bacia do Araripe representa um 

empilhamento de grande importância no entendimento da etapa final de 

organização tectônica, quando observada sob o foco da geologia estrutural.  

Por outro lado, este intervalo é exaustivamente analisado na busca da 

compreensão paleoambiental desta bacia, visto que dentro destes pacotes 

estão as unidades estratigráficas alvos da grande maioria dos estudos 

paleontológicos, como é o caso da Formação Santana, que por sua vez é 

portadora de um conteúdo fossilífero faunístico/florístico notável por sua 

variedade e excepcional estado de preservação 

A Formação Barbalha, denominada assim por Assine (1992) é constituída 

por sedimentos depositados em ambiente fluvio-lacustre, exibindo feições 

sedimentares bastante importantes, tais como superfícies de inundação 

máxima (Hashimoto at al. 1987) e possíveis retrações, conforme apontado por 

Paula Freita & Borghi (2011), vasto conteúdo micropaleontológico, e estruturas 
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que podem ser indicativas de migrações de hidrocarbonetos, a serem 

discutidas mais detalhadamente ao longo desta tese. 

As formações Barbalha e Santana, que são foco deste trabalho estão 

posicionadas na Sequencia Pós-rifte I de Assine (2007) (Figura 2), 

apresentando extensos perfis aflorantes na região do sopé da bacia, os quais 

tiveram seções colunares de alta resolução levantadas por Chagas (2006; 

2007) ao longo do Vale do Cariri, correlacionadas entre si através do Datum 

“Camadas Batateira”, denominadas assim por Hashimoto et al. (1987) e 

verificadas em todas as seções acima mencionadas. 

Visando o acréscimo de informações que possam colaborar com a 

compreensão das feições faciológicas dominantes no intervalo cronológico 

proposto, bem como a aproximação das condições palinoflorísticas 

paleoambientais deste intervalo, o presente trabalho apresenta uma análise de 

seções colunares levantadas ao redor da Bacia do Araripe. 

A Bacia do Araripe apresenta duas sub-bacias (grábens) separadas pelo 

“Horst de Dom Leme”, sendo assim denominadas: Sub-bacia Cariri (Setor 

Leste), e Sub-bacia Feira Nova (Setor Oeste). 

 Do ponto de vista esporo-polínico, a área pesquisada está inserida na 

Província Gondwana Norte (NGP) conforme associações reconhecidas por 

Brenner (1976), que corresponde geograficamente a Província “West African-

South American” (WASA) (Herngreen & Chlonova 1981), denominada 

posteriormente de Província Dicheiropollis etruscus/Afropollis (Herngreen et al. 

1996). 

A partir do reconhecimento das paleofloras torna-se possível uma 

remontagem das condições paleoclimáticas predominantes durante a 

sedimentação dos pacotes analisados, uma vez que os pólen e esporos são 

tidos como bons indicadores climáticos. 
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Figura 1.1: Bacias fanerozóicas da Região Nordeste do Brasil, com 
destaque para a Bacia do Araripe (A = Araripe; IG = Iguatu; J = Jatobá; P= 
Potiguar; PB = Parnaíba; PP = Pernambuco-Paraíba; RP = Rio do Peixe; SA 
= Sergipe-Alagoas; T = Tucano) (Assine 1990). 
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CAPÍTULO 2.  

SINTESE DA GEOLOGIA DA BACIA DO ARARIPE 

 

 

2.1 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

 

A Bacia do Araripe está situada na região de fronteira dos estados do 

Ceará, Pernambuco, Piauí e Paraíba, interior do Nordeste do Brasil, em área 

delimitada pelas coordenadas geográficas 07°00`e 08°00`de latitude sul e 

38°30` e 41º00` de longitude oeste. 

Está posicionada entre as bacias do Parnaíba, Potiguar e do Tucano-

Jatobá e sendo a mais importante das bacias fanerozóicas interiores do 

Nordeste do Brasil (Fig. 1.1) perfazendo uma superfície total de 

aproximadamente 9.000 quilômetros quadrados (Assine 1992). As unidades 

estratigráficas da bacia distribuem-se quase que inteiramente em dois 

compartimentos geomorfológicos distintos: Vale do Cariri e Chapada do Araripe 

(Fig. 2.1).  

A Chapada do Araripe influência sobremaneira no clima da região, não só 

por constituir uma barreira orográfica, mas sobretudo porque os arenitos 

presentes na sua porção superior constituem um reservatório de água que 

abastece fontes perenes e riachos existentes em suas bordas, em especial 

naquelas voltadas para o Vale do Cariri,  que por isso se tornou importante pólo 

populacional e agrícola no sul do Ceará.  
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Figura 2.1: Bacia do Araripe: A) Mapa geológico (adaptado de Assine 2007); 
B) Modelo digital de relevo da Chapada do Araripe (dados SRTM 90m) (Chagas 

2006). 
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A Bacia do Araripe está implantada na província da Borborema e sua 

história evolutiva se iniciou no período Siluriano, à partir de subsidência 

moderada do tipo sinéclises intracratônica,  depois da fase de transição que 

sucedeu o ciclo tectônico Brasiliano (570 M.a),  até o estado de estabilização 

da plataforma brasileira (Almeida 1967, Almeida &  Hasui 1984, Schobbenhaus 

& Campos 1984).  

Com a fragmentação do paleo-continente de Gondwana e a abertura do 

Atlântico Sul (Neo-Jurássico/Eo-Cretáceo) desenvolveu-se no nordeste do 

Brasil uma série de bacias intracratônicas extensionais do tipo rifte. Quatro 

estágios principais são reconhecidos nas bacias marginais: a) pré-rifte; b) rifte; 

c) protoceânico: d) oceânico (Asmus 1984).  

Nas bacias interiores do Nordeste, o processo de implantação ocorreu em 

três estágios de subsidência: a) fase Pré-Rifte, caracterizada por suave 

subsidência regional; b) fase Sin-Rifte, com rápida subsidência local e; c) fase 

Pós-Rifte, caracterizada pela volta das condições de suave subsidência 

regional. Este contexto geotectônico condicionou o registro estratigráfico nas 

diferentes bacias, cujas sequências são o reflexo da efetiva atuação destes três 

estágios (Ponte & Ponte Filho 1996). 
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2.2 EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS 

 

O interesse científico sobre a Bacia do Araripe vem desde o início do 

século XIX, a partir dos trabalhos pioneiros de Spix e Martius (1823) que 

registraram a ocorrência de peixes fósseis em calcários laminados da bacia, 

sendo justamente a paleontologia o principal foco das pesquisas na região. 

No entanto, foi Small (Apud Ponte & Ponte Filho 1996) quem realizou a 

primeira descrição em detalhe da coluna estratigráfica do Araripe, dividindo a 

sua estratigrafia em quatro unidades: conglomerado basal, arenito inferior, 

calcário Santana e arenito superior. Desde então, até o fim da década de 

cinqüenta, poucos trabalhos focalizados na geologia da bacia foram 

produzidos, embora muitos tenham sido os de cunho essencialmente 

paleontológico. 

A partir da década de sessenta, intensificaram-se as pesquisas de cunho 

geológico na bacia, principalmente os patrocinados por organismos e entidades 

federais (UFPE, SUDENE, DNPM e PETROBRÁS). Muitas proposições foram 

feitas desde então, evidenciando a não concordância entre os diversos autores 

em relação a diversos fatores, tais como nomenclatura, idade, divisão e 

relações de contato entre as unidades estratigráficas (Fig. 2.2). 

A base da nomenclatura litoestratigráfica da bacia foi apresentada em 

duas importantes publicações de Beurlen (1962,1963), que resultaram de 

trabalhos de campo que tiveram a participação de alunos da UFPE. Nestas 

publicações foram também estimadas as espessuras da diferentes unidades e 

estimada uma espessura sedimentar total de 850 metros para o conjunto das 

formações Cariri, Missão Velha, Santana e Exu. 

De importância também significativa, pode-se citar os trabalhos realizados 

pelos técnicos da SUDENE, que mapearam algumas folhas cartográficas na 

escala de 1: 50.000 (Anjos 1964, Veiga 1966; Caldasso 1967 a,b), o que 

contribuiu para a compreensão da distribuição espacial.das diferentes 

unidades. 
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Braun (1966) através de estudos paleontológicos sobre a paleofauna de 

ostracodes da biozona Bissulcocypris pricei (RT-001) posicionou a Formação 

Brejo Santo no andar Dom João, atribuído ao neojurássico, correlacionando 

esta unidade com a Formação Aliança, nome transposto da formação correlata 

nas bacias do Recôncavo, Tucano e Jatobá. 

Silva Santos & Valença (1968) estudaram as camadas do topo da 

Formação Santana, e atribuindo origem a partir de ambiente lagunar, com 

periódicas ingressões marinhas indicadas pela presença de ostracodes e 

dinoflagelados. 

A partir de estudos faciológicos, Beurlen (1971a) subdividiu a Formação 

Santana em três membros: Membro Crato (inferior), constituído de calcários 

laminados fossilíferos e siltitos laminados; Membro Ipubí (intermediário), 

constituído por minerais evaporíticos (gipsita e anidrita); e Membro Romualdo 

(superior) abrangendo folhelhos, margas calcíferas e siltitos. 

Outra importante contribuição foi a de Mabesoone & Tinoco (1973), que 

apresentando uma revisão da estratigrafia e da paleontologia da Formação 

Santana, concluíram que os membros Crato, Ipubi e Romualdo foram formados 

sob condições paleoambientais distintas. No entanto, o primeiro levantamento 

palinológico detalhado acerca da palinologia da bacia foi realizado por Lima 

(1978), apresentado em sua tese de doutorado. Este trabalho teve como foco a 

Formação Santana, cuja qual foi subdividida em quatro biozonas (1 a 4).  

Lima & Perinotto (1984) em análise palinológica atribuíram idade neo-

aptiana à um folhelho betuminoso ocorrente na Bacia do Araripe. Os autores 

indicaram que a unidade portadora destes folhelhos se tratava da Formação 

Missão Velha, levando assim à correlação desta unidade com as Formações 

Codó e Marizal (bacias do Recôncavo/ Tucano, Jatobá). 

Rand & Manso (1984) calcularam espessuras sedimentares totais da 

ordem de 2.400 metros, a partir de dados gravimétricos, o que despertou o 

interesse de empresas nacionais quanto às potencialidades petrolíferas da 

bacia.  Disto resultou o levantamento de 250 quilômetros de linhas sísmicas de 

reflexão (Miranda & Assine 1986) e o mapeamento geológico da bacia na 
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escala de 1: 100.000 (Ghignone et al. 1986), revelando uma bacia bastante 

estruturada com espessuras totais de 1.700 metros (Assine, 1990). 

Hashimoto et al. (1987) estudaram as camadas de folhelhos betuminosos, 

até então incluídos na Formação Missão Velha (Lima & Perinotto op cit.), as 

quais denominaram de “Camadas Batateiras” em virtude das mesmas terem 

sido encontradas no rio das Batateiras. Os autores concluíram que tais 

camadas representam o final de um evento de redução de energia do ambiente 

fluvial, constituindo o primeiro registro de ambiente lacustre na Bacia do 

Araripe. 

Cavalcante & Viana (1990) atribuíram origem marinha para o Membro 

Romualdo, e definiram o contato superior como normal e gradacional, a partir 

de estudos realizados na mina “Pedra Branca (atual Mina Gesso Chaves), no 

distrito de Nova Olinda. 
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Ponte & Appi (1990) propuseram uma revisão da litoestratigrafia da Bacia 

do Araripe, introduzindo novas unidades. Propuseram a denominação “Grupo 

Vale do Cariri” para o conjunto das unidades Brejo Santo, Missão Velha e 

Abaiara, e “Grupo Araripe” para as formações Rio da Batateira (nova proposta), 

Santana, Arajara (nova proposta) e Exu.  

Assine (1990), apresentou uma reavaliação da estratigrafia da bacia, com 

a incorporação das formações Abaiara e Barbalha. Disto resultou uma nova 

concepção da estratigrafia da bacia, mas que foi posteriormente modificada em 

uma nova proposta deste mesmo autor em 2007, na qual a Formação Exu é 

dividida em Formação Araripina (porção inferior) e Formação Exu 

(permanecendo a denominação apenas para a porção superior) separadas por 

discordância erosiva e angular. 

As propostas estratigráficas feitas em 1990 por Assine e Ponte & Appi 

tiveram como base as informações dispostas no poço estratigráfico 2-AP1-CE, 

perfurado na Sub-bacia de Serrolandia (Fig 2.3). Esta subdivisão se deu a 

partir de observações no setor oeste da bacia, onde foram encontrados ritmitos 

de colorações avermelhadas, arroxeadas e amareladas, contendo 

intercalações lenticulares de arenitos médios a grossos, e em apresentando 

inclusive convoluções. No entanto, os palinomorfos descritos por Lima (1978) 

não foram encontrados nesta unidade. 

 A nova carta proposta por Assine (2007) apresenta a delineação de cinco 

sequências limitadas por discordâncias regionais, sendo possível observar que 

a Formação Araripina se restringe apenas a Sub-Bacia Feira Nova (oeste da 

Bacia do Araripe) (Fig. 2.4). 
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Figura 2.3: Perfil estratigráfico 
vertical do poço 2-AP-1-CE 
(Assine 2007). 
 
 
(FUP: fining upward)  
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Figura 2.4: Carta cronoestratigráfica da Bacia do Araripe 
proposta por Assine (2007). 
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Salienta-se ainda a importância do trabalho de Neumann (1999), que em 

estudos sobre a evolução paleogeográfica do lago ligado à deposição de seus 

sedimentos, identificou seis níveis lacustres carbonatados (C1 a C6) na 

Formação Santana. Estes níveis são compostos principalmente de ritmitos 

argilo-carbonáticos e calcários laminados na evolução desses depósitos, com 

interdigitações de corpos terrígenos, formados em um sistema 

hidrogeologicamente fechado. 

Sales (2005), em análise tafonômica das ocorrências fossilíferas de 

macroinvertebrados do Membro Romualdo, atribuiu paleoambiente transicional 

(lagunar), associado às incursões albianas indubitavelmente marinhas, com 

microfósseis e macrofósseis de caráter marinho. Este autor aponta para 

eventos catastróficos episódicos que contribuíram para a deposição de 

coquinhas de gastrópodes, os quais podem ser rastreados horizontalmente no 

setor leste da Bacia do Araripe. 

Chagas (2006) realizou uma analise estratigráfica na região do Vale do 

Cariri, onde levantou seções colunares de detalhe para todas as unidades da 

Bacia do Araripe, dando ênfase à Formação Barbalha, utilizando o Dátum 

camadas Batateira como referência de correlação entre estas colunas (Figura 

2.5). 
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2.3 ESTUDOS BIOESTRATIGRÁFICOS NA BACIA DO ARARIPE 

  

O trabalho pioneiro sobre a micropaleontologia da Bacia do Araripe foi 

realizado por Braun (1966) voltado para ostracodes, no entanto este trabalho 

não foi específico para a Bacia do Araripe, pois englobava toda a região 

Nordeste do Brasil (Bacias do Tucano-Jatobá, Mirandiba e Araripe). Este autor 

considerava que todas estas bacias interiores são relíquias restantes de 

antigas bacias de abrangência mais ampla em relação aos domínios 

geográficos atuais. 

Somente em 1978, Lima apresentou os primeiros resultados palinológicos 

e palinoestratigráficos sobre as rochas cretácicas da Bacia do Araripe 

(Formação Santana). Neste trabalho o autor abordou com detalhes a 

bioestratigrafia, sistemática e aspectos climáticos, dividindo a Formação 

Santana em quatro biozonas, sendo estas: Zona 1 (subzonas 1A, 1B, 1C e 1D); 

Zona 2; Zona 3; e Zona 4. 

O supracitado autor apontou dificuldades em correlacionar seu 

zoneamento bioestratigrafico com o proposto por Regali et al. (1974 a,b) devido 

ao fato de não haver encontrado a forma guia característica da Zona P-270 

(Sergipea variverrucata), estando este pólen-guia ausente dos quatro intervalos 

definidos pelo autor. 

Em 1984, Lima & Perinoto reprocessaram uma amostra de folhelho 

pirobetuminoso procedente do riacho Carrancudo (coletada em 1978 por Lima 

e datada como de idade Neocomiana) e encontraram as formas polínicas 

Sergipea variverrucata, Inaperturopollenites turbatus, Reyrea polymorphus, 

entre outras e concluíram que a idade do material era Neoaptiana, 

correspondentes as Biozonas P-260/270 (Regali et al. 1974 a,b), reforçado pela 

presença de Cicatricosisporites microestriatus, Matonisporites silvai, 

Gnetaceopollenites oreadis e gnetaceopollenites barghoornii. 

Em análise do conteúdo palinológico do mesmo folhelho pirobetuminoso 

reprocessado dos supracitados autores, Regali (1990) correlacionou seu 

conteúdo palinológico com a Zona P-270, apontando para tal material uma fase 

lacustre de aguas calmas, devido a presença abundante de Botryococcus. 
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Neste mesmo estudo, foram analisadas amostras coletadas nos membros 

Crato e Ipubi, as quais também foram inseridas na Biozona P-270. 

Regali (1995) em relatório interno da Petrobrás, utilizando poços 

estudados por Koutsoukos (1990) cujo estudo foi baseado em foraminíferos 

planctônicos, partindo da Zona Sergipea variverrucata, em ordem crescente 

define intervalos na Zona Complicatisaccus cearensis (P-280), denominados 

em ordem crescente como P-280.1, P-280.2, P-280.3, P-280.4 e P-280.5 

(Figura 2.6). 

 

Figura 2.6: Biocronostratigrafia exibindo as zonas e subzonas definidas por 
Regali (1995) correlacionado com as biozonas encontradas nas unidades da 
Bacia do Araripe (Adaptado de Regali, 2001). 
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Desta análise que foi baseada nos níveis definidos por Koutsoukos (1990), 

e comparando com os dados palinológicos apresentados por Lima (1978) a 

autora inferiu que a Formação Santana está inserida nos intervalos 

palinoestratigráficos P-280.1 e P-280.2, ora definidos. 

Regali (2001) realizou nova reavaliação do trabalho de Lima & Perinoto 

(1984) os quais correlacionaram sua amostra às biozonas P-260 – P-270, 

estaria na verdade restrita à biozona P-270. 

Arai et al. (2001) realizaram uma síntese bioestratigráfica da Bacia do 

Araripe baseada em ostracodes e palinologia, os quais identificaram as 

seguintes unidades cronoestratigraficas: Andar Dom João (Jurássico – 

Cretáceo Inf.), Andar Rio da Serra (Neocomiano) e o Andar Alagoas (Aptiano e 

Albo-aptiano). 

Estes estudos correlacionaram a Formação Rio da Batateira e o Membro 

Crato (Fm. Santana) à Zona P-270, de Regali et al. (1974), enquanto os 

membros Ipubi e Romualdo foram correlacionados a uma Zona 

Cicatricosisporites avnimelechi. No entanto esta biozona não foi definida 

formalmente. 

Portela (2008) realizou uma análise no poço 4-B0-1-PE perfurado na 

Bacia do Araripe (Sub-bacia de Feira Nova), no qual definiu quatro 

palinozonas, sendo estas assim divididas: A e B (correspondentes à biozona P-

270); C e D (correspondentes à biozona P-280).  

A palinozona A tem seu limite inferior caracterizado pelo surgimento local 

da espécie Araucaciacites australis, enquanto seu limite superior é definido 

pelo surgimento de Sergipea variverrucata. Ainda nesta zona, observa-se que 

os elementos característicos são representados pelos gêneros 

Cicatricosisporites e  Lepdolepdites, exibindo também grãos de pólen das 

espécies Stellatopollis densioratus e Antulsporites sp (Portela 2008). 

A palinozona B é marcada pelo surgimento do gênero Sergipea 

variverrucata em seu limite inferior, e em seu limite superior o desaparecimento 

desta espécie, onde se inicia a palinozona C. Esta ultima palinozona finaliza 
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em seu topo com o desaparecimento das espécies Chomotriletes almegrensis, 

Pilososporites trichopapillosus e Callialasporites lucidus (Portela 2008). 

A palinozona C ainda é marcada pela abundância de Crybelosporites 

pannuceus, bem como o surgimento das espécies Vitreisporites sp, 

Retimonocolpites textos, Concavisporites sp, Densoisporites dettmanae e 

Reyrea polymorphus (Portela 2008). 

Por fim, a palinozona D definida inicia-se com sua porção inferior marcada 

pela ocorrência das espécies Chomotriletes almegrensis, Pilosisporites 

trichopapillosus e Callialasporites lucidus. Já seu limite superior é marcado pelo 

nível de ocorrência coincidente entrea a amplitude parcial de Stellatopollis 

dubius e a amplitude parcial da espécie Crybelosporites pannuceus (Portela 

2008). 

Rios-Netto et al. (2012) realizou estudos palinoestratigráficos em 14 furos 

localizados na borda leste da Bacia do Araripe, os quais eram constituídos por 

arenitos, folhelhos, carbonatos e evaporitos, sendo caracterizados como 

pertencentes às formações Rio da Batateira e Santana.  Os autores 

correlacionaram as unidades analisadas ao Andar Alagoas, e 

bioestratigráficamente confirmaram a presença das subzonas P-270.2 e P-

280.1, de Regali & Santos (1999). 
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CAPÍTULO 3 

 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

A litoestratigrafia da Bacia do Araripe vem sendo gradativamente mais 

estudada devido a sua importância como “bacia modelo” das mais importantes 

bacias produtoras de petróleo do país, apresentando “on-shore” a sucessão 

estratigráfica só acessada através de métodos geofísicos ou sondagens 

profundas pelas empresas em suas pesquisas por campos petrolíferos. 

Além da questão puramente litológica, a Bacia do Araripe ainda 

apresenta um vasto material fossilífero, o qual é alvo desde o início do século 

XIX de intensas pesquisas visando a caracterização de seu rico e 

incomparavelmente preservado conteúdo. No entanto, a grande maioria destas 

pesquisas visam os macrofósseis, que são indubitavelmente de grande 

importância no conhecimento evolucionista, bem como na definição das 

condições paleoambientais nas quais estes indivíduos viveram e/ou foram 

sepultados. 

Todavia, é sabido que a micropaleontologia pode fornecer informações 

mais amplas e confiáveis a respeito das condições paleoambientais 

predominantes na época da sedimentação das unidades, tendo uma maior 

abrangência lateral e uma melhor definição vertical, configurando assim bons 

elementos-guias para idades e condições ambientais.  

Neste trabalho, a área da micropaleontologia que servirá de subsidio 

para a interpretação paleoambiental será a “Paleopalinologia”, que estuda 

pólen e esporos, bem como todo conteúdo com parede orgânica ácido-

resistente, sendo esta ciência de grande aplicabilidade para recriações 

paleoambientais.  

Este tipo de estudo é possível porque seu material (esporopolenina) não 

se degrada tão facilmente como os outros tecidos orgânicos fossilíferos, 

também possuindo um potencial de distribuição muito superior em relação aos 

demais tipos, bem como pela grande quantidade de indivíduos que são 

encontrados em amostras muito pequenas de sedimentos, tendo como agente 

limitador apenas a oxidação, que pode destruir suas paredes orgânicas. 
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Da análise dos trabalhos anteriores, ainda se verifica a existência de 

divergências em vários aspectos da estratigrafia da Bacia do Araripe, 

sobretudo no que concerne à litoestratigrafia. Mas é muito notável a 

necessidade de trabalhos a cerca da micropaleontologia da bacia, sendo 

inclusive esta carência o motivo de divergências a respeito das condições 

paleoambientais controladoras dos agentes deposicionais, somado ao fato de 

que os poucos estudos voltados para este aspecto ainda se concentram na 

Sub-Bacia Cariri (setor leste da Bacia do Araripe). 

Há carência de seções representativas em muitas das propostas 

estratigráficas, o que é evidente nos trabalhos de revisão estratigráfica de 

Ponte & Appi (1990) e de Assine (1992), nos quais muitas das seções-tipo são 

intervalos perfurados no poço 2-AP-1-CE. 

Desta forma, o presente trabalho teve como escopo principal o de 

contribuir para uma mais detalhada caracterização paleoambiental e faciológica 

das unidades do da Bacia do Araripe, e para tanto os objetivos a serem 

alcançados são os seguintes: 

a) Comparar os aspectos faciológicos das unidades do intervalo Aptiano-

Albiano entre as sub-bacias Cariri e Feira Nova (setores leste e oeste 

da Bacia do Araripe); 

b) Caracterizar o paleoambiente do intervalo proposto, baseando-se no 

conteúdo paleopalinológico encontrado nas seções colunares, 

inclusive buscando a confirmação de ingressões marinhas, delimitando 

estes possíveis níveis; 

c) Analisar a associação de fácies sedimentares frente aos indicadores 

paleoambientais apontados pelos palinomorfos contidos nas seções 

colunares levantadas. 

d) Correlacionar os níveis estratigráficos dos palinomorfos analisados, 

com os zoneamentos bioestratigráficos estabelecidos por Regali et al. 

(1974 a, b). 
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Para tentar atingir os objetivos propostos acima, foram selecionados 

pontos alvos de investigação na Bacia do Araripe onde fosse possível o 

levantamento de seções colunares, englobando os estados limítrofes (Ceará, 

Pernambuco) conforme se verifica no mapa (Figura 3.1).  

A justificativa para a ampliação da área de investigação para toda a 

bacia foi por se observar uma escassez de estudos relativos a litoestatigrafia e 

palinologia da Sub-bacia Feira Nova.  No entanto, neste setor são encontrados 

afloramentos bastante importantes do ponto de vista faciológico e estrutural 

para elucidação de importantes questões sobre a Bacia do Araripe. 

A importante questão do presente trabalho é se as feições faciológicas 

verificadas no setor leste (Sub-bacia Cariri) da Bacia se prolongam até o setor 

oeste (Sub-bacia Feira Nova) com as mesmas características 

paleoambioentais, ou se estas feições possam ter se modificado em virtude de 

um controle estrutural ainda ativo na fase interpretada por Assine (1990; 2007) 

e Ponte & Ponte Filho (1996) como “Pós-rifte”. 

Uma das hipóteses deste estudo é que algumas diferenças 

paleoambientais possam ter ocorrido em função do arranjo tectônico pelo qual 

passava a Bacia do Araripe, evidenciado no sentido das possíveis ingressões 

marinhas da Formação Santana. De acordo com estudos de paleocorrentes 

realizados por Assine (1992) e Chagas (2006) as “ingressões marinhas” 

aconteceram de SW para NE, o que pode acarretar em níveis mais 

desenvolvidos da Formação Santana na Sub-bacia de Feira Nova em relação a 

esta mesma unidade na Sub-bacia Cariri. 
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CAPÍTULO 4 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Para a realização deste trabalho, foram adotados métodos que 

permitissem um levantamento adequado tanto para resoluções das questões 

puramente litoestratigráficas, quanto das proposições bioestratigráficas para o 

intervalo estudado. 

A escassez de dados de subsuperfície da Bacia do Araripe, ou 

simplesmente a dificuldade de acessibilidade destes dados representa um dos 

fatores que dificultam o avanço dos estudos referentes a sua estratigrafia, visto 

que se dispõe de apenas dois poços profundos, que atingiram o embasamento 

e foram integralmente perfilados: o poço estratigráfico 2-AP-1-CE (Fig. 2.3), 

com registros sedimentológicos e paleontológicos incompletos devido à 

amostragem parcial, e o poço hidrogeológico 4-BO-1-PE, ambos perfurados na 

Sub-bacia de Feira Nova (W). 

 

4.1 Analise Litoestratigráfica 

 

Para uma análise representativa acerca da litoestratigrafia da bacia foi 

necessário enfatizar a análise de afloramentos expostos em seções colunares, 

que para o caso das formações Barbalha e Santana ocorrem no sopé da 

chapada. No entanto, o acesso até às seções visíveis não se configura em uma 

tarefa fácil, em virtude da vegetação, bem como as restrições de áreas 

privadas. 

Para se alcançar os objetivos propostos neste trabalho, a pesquisa foi 

iniciada com uma pesquisa bibliográfica detalhada de todos os trabalhos 

realizados na Bacia do Araripe, que em sua maioria são de caráter 

paleontológico e concentrados na Formação Santana. No entanto, todo o 

acervo relativo à litoestratigrafia e bioestratigrafia disponível foi levantado. 
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Paralelamente à pesquisa bibliográfica foi realizado um levantamento de 

imagens de satélite da Bacia do Araripe, com a finalidade de se elaborar um 

plano de ação, onde se pudesse selecionar os setores da bacia mais propícios 

para levantamentos de seções colunares, tanto no estado do Ceará (setor 

Norte) quanto no estado de Pernambuco (setor Sul). 

Foram realizadas quatro etapas de campo, cada uma das quais com 

duração de 7 dias, quando foram levantadas seções ao longo de drenagens 

que descem do nível das nascentes da Chapada do Araripe, pois que ao longo 

destas drenagens ocorrem boas exposições do empilhamento estratigráfico.  

Também foram visitadas minas de exploração (gipsita) nos estados do 

Ceará, mais precisamente nas localidades de Nova Olinda (Mina Gesso 

Chaves) e Santana do Cariri (Mina Conceição Preta), e em Pernambuco foram 

levantadas seções em minas localizadas nas cidades de Araripina (Mina São 

Jorge), Ipubi e Trindade (Mina Rancharia), conforme se vê no mapa de 

localização das seções levantadas (Fig. 4.1). 

As seções colunares foram descritas e analisadas visando reconhecer 

feições litológicas e estratigráficas, tais como geometria, textura e estrutura das 

rochas sedimentares, relações de contato entre unidades e atitudes de 

acamamento. O controle espacial e dimensional das seções colunares foi feito 

com auxílio do GPS (Global Position System) Garmim GPS MAP 60CSx. 

Esta ferramenta é de suma importância e para a elucidação de questões 

ainda não resolvidas no tocante às relações de contato e caracterização 

faciológica das unidades alvos deste estudo. Estas seções verticais podem ser 

correlacionadas, permitindo a caracterização das variações laterais de fácies e 

a interpretação dos paleoambientes deposicionais. Adicionalmente, as seções 

podem ser correlacionadas com as poucas seções existentes na bibliografia. 

Como mencionado anteriormente, o levantamento destas seções não se 

revelou, entretanto, tarefa fácil, devido a poucos locais com boas exposições e, 

principalmente, pela dificuldade de acesso a estes poucos lugares, geralmente 

nas escarpas da chapada e/ou nas margens dos rios, onde o acesso a estas 

seções só é possível nos períodos de estiagem. 
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Depois de levantados os perfis sedimentares nas unidades da Bacia da 

Araripe, foram realizadas as descrições das fácies, ou seja, rochas com 

características litológicas, físicas e paleontológicas específicas, que a diferencia 

das rochas adjacentes (Walker 1984). Os parâmetros descritivos das fácies 

foram cor, litologia, estruturas sedimentares primárias e secundárias, conteúdo 

fossilífero e geometria das camadas, e foram expressos em colunas 

desenhadas, posteriormente escaneadas e inseridas no programa 

CorelDRAW® versão X6. 

Para a denominação das fácies utilizou-se um código de identificação de 

fácies, baseado na proposta de Miall (1978), na qual a denominação inclui em 

duas partes: a letra principal (em maiúsculo) referente à granulometria dos 

sedimentos (G= Cascalho, S= areias, F= finos), e uma ou mais letras 

secundárias (em minúsculo) referente à estrutura, presença de fósseis e textura 

de cada litofácies (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Código de litofácies (modificado de Miall, 1978) 

 

 

 



41 

 

 

 

4.2 Análise Palinológica 

A análise litoestratigráfica sem o auxílio da paleontologia não se faz 

suficiente para a elucidação de questões relativas à idade e condições 

paleoambientais nas quais ocorreu a sedimentação das unidades da bacia.  

Desta forma, foram coletadas ao longo das seções levantadas amostras 

de materiais pelíticos (de preferência de coloração escura) para que fossem 

preparadas e analisadas amostras palinológicas.  
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4.3 Coleta e Preparação das Amostras 

 

Durante as etapas de campo foram coletadas 18 amostras ao longo dos 

perfis levantados, de preferência folhelhos escuros, livres de alterações 

intempéricas mais acentuadas, pois que a oxidação é um dos únicos processos 

que podem deteriorar o material palinológico. Para tanto, as amostras coletadas 

foram retiradas após uma escavação com retiradas da camada mais superficial 

do afloramento (Fig. 4.2), sendo assim coletada uma amostra inalterada de 

aproximadamente 50 gramas. 

 

 

Figura 4.2: Ponto de coleta de amostra de folhelhos escuros ao longo do perfil 
da localidade de Sítio Sobradinho-CE, onde é possível verificar escavação do 
corte para retirada de amostra inalterada (A), e em (B) um zoom mostrando 
aspecto do material coletado. 

 

As amostras coletadas são reservadas em sacos plásticos e levadas para 

laboratório de preparação palinológica, as quais passaram pelo processo de 

desagregação física, sendo depois submetidas à dissolução química, seguindo 

a técnica padrão proposta por Wood et al.(1996). 

 Este procedimento consta na recuperação de microfósseis de natureza 

orgânica, não mineralizados, constituídos de esporopolenina ou de substâncias 



44 

 

 

 

quitinóides, os quais tem origem continental, marinha, animal ou vegetal, 

incluindo fitoclastos e matéria orgânica amorfa. 

Como este material orgânico tem dimensões diminutas e está 

sedimentado juntamente com os sedimentos minerais das rochas, a sua 

separação corresponde a uma tarefa bastante complexa, envolvendo técnicas 

de desagregação física e química, esta última é realizada com o uso de 

produtos químicos que necessitam de cuidados especiais para o manuseio. 

 

4.4 Desagregação Física 

 

Seguindo o técnica proposta por Wood et al.(1996), as amostras trazidas 

do campo passam inicialmente por um processo de  fragmentação, para que a 

amostra tenha dimensões menores propiciando um aumento na superfície 

específica permitindo assim que na fase de ataque químico ocorra uma ação 

mais efetiva dos reagentes na amostra. 

Essa desagregação se inicia com a utilização de um martelo golpeando a 

amostra que estará envolvida em saco plástico e papéis, para que não se perda 

a amostra. Com a diminuição das dimensões da amostra, os fragmentos 

passam a ser cominuídos com o uso de almofariz e pistilo, tendo cuidado para 

não se pulverizar as amostras, pois isso pode danificar o material de interesse. 

Para uma homogeneidade na granulometria do material a ser tratado 

quimicamente, o conteúdo fragmentado é peneirado em malha de abertura de 

2,0 mm, descartando-se o material que passa por esta peneira. Do material 

retido nesta peneira, separa-se aproximadamente 20 gramas para o tratamento 

químico e este material é guardado em recipientes devidamente identificados 

(Fig. 4.3). 
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Figura 4.3: Recipientes plásticos com amostras de sedimentos que passaram 
pela fase de desagregação física e primeiro peneiramento, prontos para a fase 
seguinte de dissolução química. 

 

4.5 Dissolução Química 

 

Este procedimento de ataque químico das amostras foi realizado pelo 

autor no Laboratório de Química Ambiental (LAQA) da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Este procedimento desenvolvido por Wood et al. (1996) exige 

uma série de precauções a serem tomadas, devido às altas concentrações dos 

ácidos utilizados no processo, sendo necessário que todo o procedimento seja 

realizado em laboratório equipado com todos os utensílios e equipamentos 

apropriados para evitar o contato, seja diretamente com estes líquidos, ou com 

seus vapores tóxicos. 

Para tanto deve se fazer uso inclusive de equipamentos de proteção 

individual, como jaleco, luvas, óculos de proteção e máscara para gases e 

máscara de proteção para gases. 

Todos os béqueres utilizados para a dissolução química foram 

previamente identificados com a numeração utilizada para cada amostra 

coletada, e então levados para a primeira fase, que consta do teste de 

verificação da presença de material carbonático nas amostras (Fig. 4.4A). 
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Figura 4.4: Ataque químico das amostras coletadas em campo. A) béqueres 
identificados recebendo 20g de amostras em cada; B) adição de ácido 
clorídrico para dissolução da fração carbonática das amostras; C) amostras em 
capela durante o período de ataque com HCl; D) forte de reação da amostra 
DR-AM-10 (coletada nas Camadas Batateira) em HCl; E) neutralização do 
ácido com água destilada; F) detalhe da quantidade de matéria orgânica 
evidenciada pela turbidez da amostra DR-AM-10 após uma das lavagens. 
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Com a capela ligada (devido à volatilidade dos ácidos) foi retirada uma 

pequena fração de cada amostra e colocada em um béquer de vidro contendo 

ácido clorídrico (HCl a 37%) e verificada se há reação nas amostras. Quando a 

reação se mostrou efervescente, a amostra era separada para o 

processamento com HCl; se não, passou-se direto para a etapa de dissolução 

com HF. 

Ainda dentro da capela, as amostras foram colocadas em béqueres e 

cobertas totalmente por ácido clorídrico (Fig. 4.4B), deixando-se que a reação 

ocorresse por uma hora, e então se neutraliza a ação preenchendo-se o 

recipiente com água destilada até 2,0cm da borda. 

Esta neutralização com água destilada movimentou todo material orgânico 

que foi liberado neste ataque, e obviamente que nestes sedimentos estava todo 

material palinológico alvo do trabalho. Desta forma, antes do descarte da água, 

esperou-se por no mínimo oito horas para que todo sedimento se depositasse 

no fundo do béquer, evitando assim que o material se esvaisse juntamente com 

a água (Fig. 4.4 F). 

Em cada etapa de ataque químico foram realizadas no mínimo três trocas 

de água destilada para garantir a eficácia da neutralização. Ressalta-se o 

cuidado que se tomou com o descarte da água destilada. Como a primeira 

água a ser retirada ainda possui alto teor de HCl, esta é descartada em galões 

de plástico para serem tratadas antes do descarte final. As outras trocas de 

água foram descartadas diretamente no esgotamento pluvial. 

Após a realização da dissolução da fração carbonática foi adicionado o 

ácido fluorídrico (HF 48%) que por sua vez teve como função dissolver os 

minerais silicatados da amostra. Semelhantemente ao procedimento realizado 

com HCl, adicionou-se o ácido fluorídrico em um béquer de plástico até cobrir 

totalmente a amostra. 

Vale ressaltar o cuidado em se realizar o procedimento dentro da capela. 

O ácido deve ser adicionado lentamente, pois este componente tem um 

potencial de gerar reações mais violentas e exotérmicas. Para esta etapa o 

período de reação foi de 24 horas, pois a dissolução do material silicático é 
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mais lenta, mantendo-se a exaustão em capela durante todo o processo, visto 

que o ácido fluorídrico apresenta grande volatilidade. 

 Após vinte e quatro horas foi realizada novamente neutralização com três 

trocas de água destilada. O ataque com HF pode gerar a formação de cristais 

de fluorsilicatos, então foi adicionado novamente ácido clorídrico até atingir o 

dobro do volume do resíduo, repetindo posteriormente a fase de neutralização 

do ácido através de 3 trocas de água destilada. 

Após todo o tratamento químico, se iniciou a fase do peneiramento do 

material residual resultante deste processo, que foi reservado em novos 

recipientes plásticos (Fig. 4.5A), a ser relatado no próximo tópico. 

 

4.6 Concentração dos Resíduos Palinológicos 

 

Após o ataque químico e posterior neutralização do resíduo, é feita a 

concentração do mesmo com a utilização em conjunto de duas peneiras, 

iniciando-se pela peneira de 60 mesh (0,250 mm = 250 μm), e logo em seguida 

o material é colocado na peneira de 500 mesh (0,025 mm = 25 μm), sendo 

coletado o material que ficar retido entre as duas peneiras (Fig. 4.5 C e D). 

Este procedimento de peneiramento foi realizado individualmente para 

cada amostra em uma pia com água destilada para evitar qualquer 

contaminação do material.  Lembrando-se de tomar o cuidado na limpeza das 

peneiras entre a preparação de cada amostra, lavando-as com água e 

detergente neutro e depois com água destilada, para evitar possíveis 

contaminações (Fig. 4.5 B).  

Durante a lavagem dos resíduos nas peneiras são realizados movimentos 

verticais e horizontais com a adição de água destilada, além de batidas suaves 

na pia para a eliminação do material menor que 500 mesh (Fig. 4.5 E), que 

normalmente é a matéria orgânica amorfa que envolve os palinomorfos, 

indesejável e que dificulta a visualização e identificação taxonômica dos 

mesmos ao microscópio. Cada amostra deve ser guardada em um pino plástico 
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(Fig. 4.5 F) com a devida numeração para posterior preparação das lâminas 

palinológicas. 

 

 

Figura 4.5: Concentração do material residual utilizando peneiramento. A) 
recipientes plásticos contendo resíduos resultantes do ataque químico; B) pia 
utilizada para a lavagem do material residual com água destilada; C) peneira de 
60 mesh (abertura de 0,250 mm = 250 μm); D) 500 mesh (abertura de 0,025 
mm = 25 μm); E) material residual sendo colocado na peneira de 500 mesh 
para ser lavado com água destilada; F) detalhe do pino de plástico contendo 
material após a lavagem nas peneiras, pronto para ser levado para o 
fechamento das lâminas. 
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4.7 Confecção das Lâminas Palinológicas 

 

Para a confecção das lâminas palinológicas, utilizou-se lamínulas (24 x 60 

mm) e lâminas de vidro (26 x 76 mm). Foram identificadas todas as lâminas 

com a numeração estabelecida de DR-AM-X (Doutorado-Amostra-número). 

Para cada lâmina confeccionada, inicialmente foi montada uma lâmina de 

verificação em água destilada, que consiste em uma gota do resíduo colocada 

diretamente sobre a lâmina e coberta pela lamínula para espalhar o resíduo. 

Esta lâmina d’água foi confeccionada para que se observasse o grau de 

esterilidade da amostra, ou seja, obtêm-se uma primeira análise da amostra, o 

que facilita a definição das melhores amostras, e se será necessário 

confeccionar mais de uma lâmina para o mesmo nível/amostra. 

A confecção das lâminas foi realizada em uma chapa quente esquentada 

a temperatura aproximada de 60 ºC. Primeiramente após o aquecimento da 

chapa, foi colocada uma gota de água destilada para fixação da lamínula na 

chapa para melhor manuseio (Fig. 4.6 A); assim que a lamínula estava bem 

fixada foi adicionada água destilada sobre a lamínula para que o resíduo se 

dispersasse mais sob toda a extensão da mesma.  

Com a lâmina fixada na chapa, adicionou-se sobre ela os resíduos com o 

auxílio de canudos plásticos descartáveis para retirar o mesmo dos potinhos 

plásticos onde as amostras foram guardadas. A quantidade de resíduo posto na 

lâmina depende da concentração que se deseja obter, mais normalmente vai 

de uma a três gotas.  

O resíduo gotejado foi espalhado com palito de madeira para que se 

tivesse uma melhor utilização da área disponível da lamínula, visto que as que 

foram utilizadas neste procedimento apresentam dimensões maiores do que o 

padrão. Aguardou-se a água destilada evaporar para não formar bolhas durante 

a colagem da lamínula a lâmina.  

Depois de seca, a lamínula foi retirada da chapa e colocada dentro da 

capela para a colagem com o composto Entelan  (Fig. 4.6 D) (devido ao cheiro 

forte do produto utilizado para a colagem este procedimento foi realizado dentro 
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da capela com o exaustor ligado) (Fig 4.6 C), onde foram adicionadas três 

gotas do composto na lâmina e colada a lamínula sobre a lâmina (Fig. 4.6 E). 

 

 

Figura 4.6: Produção das lâminas palinológicas no DEGEO-UFC. A) Fixação 
da lamínula na chapa quente para facilitar o manuseio e gotejamento do 
resíduo; B) capela com exaustor ligado devido ao intenso cheiro do Entelan; C) 
fechamento da lâmina com Entelan (D); e E) lâminas identificadas e prontas 
para observação no microscópio. 
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4.8 Análise Microscópica 

 

A obtenção de imagens e a classificação do material esporo-polínico foi 

realizada no Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura (LAMEV) do 

DEGEO-UFC, bem como no Laboratório de Sedimentologia e Estratigrafia da 

Unidade de Operações de Exploração e Produção de Sergipe e Alagoas (UO-

SEAL/EXP) da PETROBRAS. 

Neste trabalho, o equipamento utilizado para o estudo dos palinomorfos foi 

o microscópio binocular de luz branca Nikon ECLIPSE Ci-POL (Fig. 4.7), com 

objetivas de 5X, 10X, 20X, 50X e 100X, e câmera integrada (Nikon DIGITAL 

SIGHT DS-A1) para aquisição de imagens que foram tratadas pelo software 

NIS-Elements D´Analysis (Fig. 4.8), que possibilita variadas medições dos 

indivíduos encontrados. 

 

 

Figura 4.7: Microscópio binocular de luz branca Nikon ECLIPSE Ci-POL, com 
objetivas de 5X, 10X, 20X, 50X e 100X, e câmera integrada (Nikon DIGITAL 
SIGHT DS-A1) utilizado para captura de imagens do trabalho. 
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Figura 4.8: Aspecto do software NIS-Elements D´Analysis utilizado para 
aquisição e tratamento de imagens obtidas no microscópio, possibilitando 
execuções de medições dos indivíduos. 
 
 

A classificação do material encontrado ao longo das seções seguiu as 

regras propostas por Potonié (1951). Este sistema possibilita o agrupamento, 

tanto através da paleobotânica quanto da paleopalinologia, levando-se em 

conta as suas semelhanças morfológicas, tais como: diâmetro e formato do 

grão, presença e dimensões de laesuras, presença de colpos, espessura e 

textura da exina, ornamentações no grão. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1 FORMAÇÃO BARBALHA 

 

5.1.1 Caracterização faciológica da Formação Barbalha 

 

Para a caracterização das fácies deposicionais detalhada desta unidade, 

bem como para a coleta de amostras para análise palinológica, foi levantada 

uma seção colunar na localidade de Sobradinho (município de Jardim-CE), 

bem próximo da divisa dos estados do Ceará e Pernambuco (Figura 5.1), e 

revisitada uma seção colunar muito importante para a unidade, localizada ao 

longo do rio da Batateira (município de Crato-CE) (Figura 5.2). 

A seção colunar levantada em Sobradinho foi a mais extensa levantada 

pelo autor, iniciando na cota 495m e finalizando na cota 720m (225 metros de 

espessura), dos quais 105 metros representam a Formação Barbalha (porção 

inferior), e 120 metros representam a Formação Santana (porção superior). 

Com base nestas seções colunares (Figura 4.1) foi realizada uma análise 

das fácies sedimentares da unidade, para se verificar sua continuidade lateral e 

vertical, e constatou-se que as seções colunares correspondentes a Formação 

Barbalha se iniciam em sua porção basal com arenitos médios a grossos, de 

coloração laranja-avermelhada, por vezes conglomeráticos, dispostos em sets 

decimétricos a métricos, com estratificação cruzada acanalada (St) e 

estratificação cruzada planar (Sp) (Fig. 5.3 A e C). 

Níveis centimétricos de folhelhos siltosos de coloração cinza 

esbranquiçada (Fl) ocorrem intercalados entre sets de arenitos de granulação 

média, que exibem estruturas sedimentares dos tipos cruzadas planares (Sp), 

cruzadas acanaladas de médio porte (St) e horizontais (Sh) (Fig. 5.3 B).  
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Uma característica marcante deste nível é o padrão de granodecrescência 

ascendente. Em direção ao topo da seção os arenitos passam a apresentar 

uma granulação variando de fina à média, exibindo os mesmos tipos de 

estruturas sedimentares com fácies Sp, St e Sh, até serem recobertos por 

fácies finas (siltitos, lamitos e folhelhos) de cores roxa, preta e vermelha.  

 

Figura 5.3: Feições observadas nos sedimentos da Formação Barbalha que 
evidenciam ambiente deposicional fluvio-lacustre: A) arenitos grossos indicando alta 
energia; B) folhelhos (Fl) depositados provavelmente em planícies de inundação, 
posicionados entre arenitos de granulação média de fácies Sh; C) arenitos de 
granulação variando de media a grossa, contendo clastos entre os sets, evidenciando 
ambiente de energia moderada. 

 

 

O levantamento da seção colunar na localidade de Sobradinho (Figura. 

5.1) setor extremo leste da Bacia do Araripe, se iniciou justamente nestes 

lamitos de coloração avermelhada (cota aproximada de 495 RNM) 

Acima deste nível estratigráfico estão posicionados arenitos de 

granulação variando de média a grossa e exibindo estratificações cruzadas 

planares (Sp), cruzadas acanaladas (St), e horizontais (Sh). Este nível pode 
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alcançar espessuras de aproximadamente 40 metros em seção (conforme se 

verifica na coluna detalhada levantada no rio da Batateira exibido na figura 5.2, 

podendo certamente apresentar maiores espessuras, visto que em nenhuma 

das seções levantadas pelo autor foi verificado o contato com a unidade inferior 

(Formação Abaiara). 

Este ciclo dominado por sedimentos psamíticos de granodecrescência 

ascendente termina com uma seção de folhelhos pirobetuminosos de coloração 

escura, dentre os quais ocorre uma camada decimétrica de calcário (Fig 5.4), 

correspondente às “Camadas Batateira” (Hashimotto et al., 1987).  

Os calcários (Fig. 5.4 B) são mineralizados em sulfetos (galena, pirita, 

esfalerita), correnspondendo à “sequência plumbífera do Araripe” de Farina 

(1974). Este nível evidencia o final de um evento de redução da energia dos 

rios que depositavam os sedimentos desta unidade, caracterizando desta 

forma um ambiente confinado, em condições redutoras, causado pela baixa 

oxigenação das águas, propiciando a precipitação de sulfetos ricos em 

chumbo, cobre e zinco que facilmente se fixavam nos calcários brechóides 

presentes nesta camada.  

Sobre os folhelhos pirobetuminosos das Camadas Batateira voltam a 

ocorrer fácies de arenitos finos a grossos, com as mesmas características dos 

arenitos da base, ou seja, arenitos com estratificações cruzadas planares (Sp), 

cruzadas acanaladas de médio porte (St), cruzadas acanaladas (St) e 

horizontais (Sh). Representam o início de um novo ciclo de granodecrescência 

ascendente, registrando-se na sua porção inferior a presença de intercalações 

de camadas de arenitos conglomeráticos e conglomerados.  
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Figura 5.4: Camadas Batateira encontradas no rio homônimo, que desce das 

nascentes da chapada, chegando até o município do Crato. A) Visão do afloramento 

de calcários de coloração creme pertencentes a este famoso nível; B) calcários 

sobrepostos a folhelho escuros; C) feições sin-deposicionais encontradas nos 

folhelhos negros destas camadas; D) folhelhos cinza escuros posicionados abaixo das 

camadas Batateira. 

Ainda sobre estes arenitos, foi notada a presença de nódulos de óxido de 

ferro, bem como pequenos seixos de quartzo dispostos nos planos de limite 

dos sets ou nas camadas frontais dos estratos cruzados. Podem também 

ocorrer níveis com arenitos maciços (fácies Sm) com seixos dispersos (Figura 

5.5). 
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Figura 5.5: Arenitos de granulação variando de fina a média, exibindo estruturas 

sedimentares tabulares (Sp), tangenciais ou acanaladas (St) (Fig. A e B), e em meio 

aos seus sets pode-se verificar a constante presença de pelotas de óxido de ferro (Fig. 

C e D). 

Em direção ao topo, a granulação dos arenitos diminui e os folhelhos, 

neles intercalados, tornam-se mais frequentes e suas camadas mais espessas, 

podendo alcançar 2 metros. A coloração das fácies finas nesta porção da 

unidade é variável, de cinza escuro ao marrom. 

Desta forma, verifica-se que tanto no perfil estratigráfico do rio da 

Batateira (Figura 5.2) quanto no levantado em Sobradinho (Figura 5.1) as 

condições predominantemente psamíticas, típicas de ambiente fluvial, 

começam a mostram um padrão com maior frequência de níveis pelíticos, 

indicando alterações no nível de base e levando a períodos de agua mais 

estagnada. 
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Na parte superior da Formação Barbalha, finalizando o segundo ciclo de 

granodecrescência ascendente, tem-se a presença de folhelhos calcíferos de 

coloração verde (Fl), entremeados aos quais ocorrem níveis centimétricos de 

arenitos e siltitos.  Os arenitos ficam cada vez mais raros até a ocorrência das 

primeiras camadas de calcários laminados, que marcam o contato com o 

Membro Crato da Formação Santana.  

Em todas as seções-colunares levantadas no presente estudo verificou-se 

a ocorrência das Camadas Batateira, em posição estratigráfica similar, 

finalizando o primeiro ciclo de granodecrescência da Formação Barbalha. 

Concluiu-se que se trata de um importante marco estratigráfico para a Bacia do 

Araripe, podendo ser muito útil na construção de seções estratigráficas.  

A Figura 5.6 mostra a correlação das duas seções levantadas para a 

Formação Barbalha neste trabalho, tendo como datum as Camadas Batateira. 

Na seção estratigráfica é possível verificar a continuidade lateral, bem como a 

repetição do mesmo arranjo faciológico nos perfis verticais, no entanto a Seção 

Colunar Sobradinho apresenta maiores espessuras entre as camadas Batateira 

e o contato com a unidade superior (Formação Santana, também englobada no 

levantamento) em relação com a Seção Colunar levantada no rio da Batateira. 

Isto se deve ao fato de que a Seção Colunar Sobradinho está posicionada 

no extremo leste da Bacia do Araripe, onde as espessuras das unidades são 

maiores devido a uma maior subsidência estrutural neste setor, em relação à 

porção oeste do domínio, onde as espessura das unidade vão levemente 

diminuindo. 
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Figura 5.6: Seção estratigráfica mostrando a correlação entre as seções colunares de 

Rio da Batateira e Sobradinho através do datum Camadas Batateira. 
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5.1.2 Ambientes de sedimentação 

 

Como visto no item anterior, a Formação Barbalha apresenta uma 

variação faciológica bastante considerável, inclusive possuindo um nível que 

considerado como marco estratigráfico de referência para toda a Bacia do 

Araripe. Esta faciologia, apesar de variada pode indicar com certa facilidade o 

seu regime sedimentar predominante, reforçado pelo conteúdo paleontológico 

presente na unidade, que é predominantemente micropaleontológico. 

A unidade apresenta em toda sua extensão (com breves interrupções) a 

presença arenitos de granulação média a grossa, que indicam claramente um 

regime de fluxo fluvial de alta energia (Figuras 5.1 e 5.2), representado por 

estratificações cruzadas planares, cruzadas planares tangenciais na base (Sp), 

truncadas por arenitos com estratificação plano-paralela (Sh) (Fig. 5.7 A e B). 

Vale salientar a presença comum de bolas de argila de coloração cinza ou 

avermelhada (Fm) dispersas em meio dos estratos sedimentares, o que pode 

ser indicativo de ingressões fluviais em lagos onde a energia de fluxo era 

suficiente para remover fragmentos de pelitos (Fig. 5.8 A e B). 

Estes arenitos grossos estão em sua maioria posicionados na porção 

basal da formação, e frequentemente apresentam intercalações de sets 

deposicionais constituídas de arenitos finos, siltitos e argilitos, o que podem 

indicar sedimentação em planícies de inundação nos períodos em que os rios 

ultrapassavam os limites de seus canais. 

Os sedimentos pelíticos são compostos por argilitos (Fm) e folhelhos 

siltosos (Fsc), que representam depósitos de ambiente lacustre raso, enquanto 

que folhelhos verdes e cinza escuros podem ser indicativos de deposição em 

ambiente lacustre profundo (Fl) (Figura 5.8). 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

Figura 5.7: Arenitos de granulação média a grossa, indicando fluxo de alta 
energia, representado por fácies Sp, St, Sh Sl (em A, B e C), por vezes 
apresentando “bolas de argila” (D) posicionadas em meios aos estratos. 
 

 

Figura 5.8: Níveis de argilitos e folhelos siltosos, típicos de ambiente lacustre. 
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Em todas as seções levantadas para esta formação foram verificados os 

folhelhos pretos pirobetuminoso pertencentes às Camadas Batateira. Quanto 

ao seu paleoambiente de sedimentação é possível afirmar que sua deposição 

ocorreu em ambiente continental, onde se instalaram lagos com condições de 

anoxia (Fig. 5.4). Esta afirmação é reforçada pelo conteúdo fossilíferos 

observado nesses folhelhos, onde são verificados coprólitos, restos de peixes 

de ambiente fluvio-lacustre (Dastilbe elongatus), fragmentos de vegetais 

carbonizados e palinomorfos. 
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5.2 FORMAÇÃO SANTANA 
 
5.2.1 Caracterização Faciológica 

 

A Formação Santana está representada por um pacote sedimentar 

carbonato-pelítico de grande variação faciológica lateral e vertical, expressando 

sua complexidade litológica. Nas seções-colunares levantadas na localidade de 

Sobradinho e no rio da Batateira (Figuras 5.1 e 5.2) foram levantadas as fácies 

sedimentares desta unidade. 

A porção basal desta unidade é representada por um nível (não contínuo) 

de aproximadamente 50m de espessura denominada por Beurlen (1971) como 

Membro Crato. Este membro esta superposto aos sedimentos da Formação 

Barbalha e se inicia com uma passagem gradual de folhelhos (Fl) de cores 

cinza, verde escura, castanho escura e preta, para calcários laminados (C) de 

cores variando de cinza claro a creme, finamente estratificados em lâminas 

paralelas horizontais, conforme visto na figura 5.9. 

As fácies carbonato-pelíticas da porção basal da unidade apresentam 

espessuras que podem variar de alguns decímetros, até alguns metros, e em 

meio a estas fácies podem ocorrer intercaladamente níveis centimétricos a 

decimétricos de arenitos finos siltosos com estratificação cruzada horizontal 

(Sh) de cor cinza esbranquiçada. 

Em direção aos níveis superiores da seção, calcários laminados (C) 

tornam-se mais frequentes (Figura 5.2), apresentando-se com espessuras 

maiores, chegando a medir 2 metros, mas ainda exibindo finos níveis de 

folhelhos negros esverdeados (Fl). 

Bancos de arenitos finos siltosos (Sh) de espessuras decimétricas e 

estratificação horizontal voltam a se repetir intercalando-se com folhelhos cinza 

esverdeados (Fl) até culminarem com camadas de calcários laminados (C) de 

espessuras de até 10 metros, que exibem alguns níveis centimétricos de 

folhelhos verdes (Fl).  
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Figura 5.9: Porção basal da Formação Santana, mostrando o contato de seu Membro 

Crato (calcários laminados) com folhelhos escuros da Formação Barbalha (A); em (B) 

se vê em detalhe a fina laminaçâo destes carbonatos, notavelmente sem quaisquer 

evidencias de fósseis; e em (C) detalhe dos folhelhos escuros do topo da Formação 

Barbalha. 

Em meio a estes pacotes de carbonatos supracitados, na seção colunar 

levantada em Sobradinho (Figura 5.1) foram verificadas feições atípicas para 

estes calcários, na cota aproximada de 645m RNM. Neste setor, os calcários 
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laminados exibiam feições deformacionais sin-deposicionais, conforme se 

verifica na figura (5.10).  

 

Figura 5.10: Feições deformacionais verificadas no perfil levantado em 
Sobradinho. A) Calcário laminado com laminação intrafoliar dobrada por tração, 
podendo ser indicativo de eventos tectônicos sin-deposicionais, com ampliação 
em (B); C) calcários laminados com deformações (boudins), evidenciando 
movimentações, possivelmente “sismos” ocorridos na época da deposição 
(detalhe em D); E) e F) nível decimétrico de calcários basculados em evento 
tectônico restrito a esta faixa temporal, não afetando os níveis inferiores, nem 
tampouco o nível de calcário sobreposto a estes. 

Estas feições são aqui interpretadas como oriundas de movimentações 

tectônicas as quais estes níveis carbonáticos foram submetidos durante sua 

deposição, ou até logo depois da deposição destes níveis, ainda não 



69 

 

 

 

consolidados, o que provocou feições de caráter plástico (figuras 5.10 A-C), 

bem como de caráter rúptil, como visto nas figuras 5.10 E e F. 

Acima dos calcários laminados do Membro Crato estão os evaporitos do 

Membro Ipubi, que podem atingir espessuras de até 30m. Este membro é 

constituído predominantemente gipsita e anidrita, mas também apresenta 

subordinadas camadas de folhelhos pirobetuminosos pretos. 

Para este membro foram levantadas 4 perfís estratigraficos, uma na mina 

Gesso Chaves, localizada no Município de Nova Olinda (CE) (Fig 5.11), uma 

na mina Conceição Preta, em Santana do Carirí (CE) (Fig. 5.12), uma na mina 

Rancharia, localizada a norte do município de Trindade (PE) (Fig 5.13), e uma 

na Mineração São Jorge, localizada na cidade de Araripina (PE) (Fig 5.14). 

Tabela 2: Localização das minas onde foram levantados perfis 

estratigráficos. 

 

 

No perfil levantado na mina Pedra Branca observa-se uma camada 

lenticular de evaporitos com aproximadamente 8m de espessura, apresentando 

gipsita laminada primária com cristais colunares dispostos em palisades, e 

muitas vezes camadas dobradas irregularmente em forma de domos. 

Também fazem parte dos sedimentos deste membro níveis de folhelhos 

pretos pirobetuminosos com alto teor de matéria orgânica contendo minerais de 

pirita de até 2cm.  
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Figura 5.11: Seção colunar levantada na Mineração Gesso Chaves, 

localizada no Município de Nova Olinda (CE). 
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Figura 5.12: Seção colunar levantado na mina Conceição Preta, em Nova 

Olinda (CE) 
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Figura 5.13: Seção colunar levantada na mina Rancharia, localizada a norte do 

município de Trindade (PE). 
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Figura 5.14: Seção colunar levantada Mineração São Jorge, localizada na cidade de 

Araripina (PE) 
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Sobreposto aos evaporitos e folhelhos do Membro Ipubí, está o Membro 

Romualdo perfazendo a porção de topo da Formação Santana. Assine (1992) 

diz que este contato é marcado por arenitos grossos conglomeráticos imaturos, 

de coloração cinza sem estruturas sedimentares (G), contendo seixos 

angulosos de quartzo. Estes conglomerados podem ser evidência do início de 

uma nova sequência deposicional em discordância erosiva, no entanto nas 

seções levantadas na região sum da Bacia do Araripe (Estado do Pernambuco) 

não apresentaram este nível de sedimentos grossos, apontados por Assine. 

No presente estudo, esta camada de arenitos conglomeráticos só foi 

encontrada na seção colunar levantada na Mina Gesso Chaves (Fig. 5. 11), 

tendo apresentado espessura de 1 a 2m e é sobreposta por folhelhos verdes 

até alcançarem uma camada de calcários (C) laminados de 2,5m de 

espessura, com coloração creme esbranquiçada e intercalação de delgadas 

camadas folhelhos (centímetros), Os calcários, por sua vez, são sobrepostos 

por folhelhos negros (Fl) expostos em uma camada de 3m de espessura, onde 

também são encontradas piritas de até 1cm. 

Acima das camadas de folhelhos pirobetuminosos é observada uma 

camada de arenito branco com 2,5m de espessura, granulação média a 

grossa, exibindo estratificações cruzadas acanaladas (St) dispostas em sets 

deposicionais decimétricos, apresentando folhelhos (Fl) nos foresets. 

Nas seções colunares levantadas no Rio da Batateira e na localidade de 

Sobradinho não foram verificados os evaporitos que caracterizam o Membro 

Ipubi, no entanto, neste foram encontrados níveis de folhelhos negros a 

esverdeados ricos em concreções carbonáticas fossilíferas (ictiólitos), conforme 

se vê na figura 5.15. 
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Figura 5.15: Folhelhos negros verificados no perfil Sobradinho, Membro Romualdo, 

porção superior da Formação Santana. A) Retirada de material para análise 

palinológica, e nestes mesmo folhelhos se observa (foto a direita) nódulos 

carbonáticos fossilíferos dispostos em meio a estes níveis; B) Ictiólito mostrando parte 

de um peixe (Rhacolepis buccalis), que ao ser quebrado exibiu quantidade 

considerável de líquido hidrocarboneto concentrado em seu crânio (ver detalhe em C); 

e D) nível coquinóide apresentando uma assembleia de moluscos soterrados em um 

evento catastrófico episódico, conforme descrito por Sales (2005) (ver detalhe em E). 
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Em direção ao topo da seção voltam a se apresentar níveis de folhelhos 

verde escuros (Fl) intercalados com os arenitos brancos com estratificações 

cruzadas planares (Sp), cruzadas cuneiformes acanaladas (St). Em meio a 

estes folhelhos estão posicionadas concentrações fossilíferas coquinóides, 

representadas por tempestitos proximais, tempestitos distais e resíduos 

transgressivos (Sales, 2005) (Fig 5.15 D e E). 

Estes depósitos fossilíferos são descontínuos e constituídos de 

packstones e wackstones, onde as concentrações são predominantemente 

politípicas contendo conchas univalves (gastrópodes), bivalves, ostracodes e 

equinóides. Estes bioclastos estão distribuídos caoticamente, em pacotes de 

espessuras variando de centimétrica a decimétricas, mas com característico 

padrão de gradação normal.  

De posse de todas as seções levantadas neste trabalho (seções 

colunares Rio da Batateira, Sobradinho, Mina Gesso Chaves, Mina Conceição 

Preta, Mina Rancharia e Mineração São Jorge) foi realizada uma correlação 

entre as tais, conforme se verifica na figura 5.16.  No entanto, esta correlação 

foi baseada nos limites caracterizados pelos sedimentos correspondentes aos 

membros Crato e Romualdo, visto que o nível evaporítico do Membro Ipubi 

verificado nos perfis das minas Gesso Chaves, Conceição Preta, Rancharia e 

São Jorge não foi verificado nas seções colunares do Rio da Batateira e 

Sobradinho. 

Outro fator que deve ser considerado é a distância entre as seções 

levantadas na região sul da Bacia (Mina Rancharia e Mineração São Jorge) em 

relação ao perfil do Rio da Batateira, com o qual foi correlacionado. 

No entanto considera-se válida esta correlação, pois a partir dela é 

possível se comparar as espessuras do Membro Ipubi ocorrente na porção sul 

da Bacia do Araripe (Pernambuco), notavelmente mais espessas, do que os 

mesmos níveis evaporítico levantados na porção centro-norte desta bacia 

(Ceará). Isto pode estar relacionado a ambientes costeiros (supramaré) sujeitos 

a variações relativas do nível do mar, mas neste caso mais profundos, o que 

permitiu a deposição de níveis mais espessos destes sais. 
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5.2.2 Ambientes de Sedimentação 

 

Como bem verificado no item anterior, a Formação Santana possui uma 

grande complexidade litológica e variação faciológica vertical, constatado 

através das seções colunares levantadas neste trabalho, bem como nas 

levantadas por este mesmo autor em vários pontos no Vale do Cariri. Exemplo 

disso é a razão da subdivisão desta unidade em membros, os quais 

particularmente indicam ambientes distintos refletidos na paleontologia e nas 

associações faciológicas da formação. 

O Membro Crato, posicionado na porção basal da unidade, está 

representado por calcários laminados finamente estratificados, exibindo 

localmente suaves ondulações com truncamentos por ondas. Estas feições 

indicam um ambiente deposicional lacustre carbonático, característico de 

águas calmas com eventos de alta energia episódicos. Representa a ampliação 

dos sistemas lacustres da Formação Barbalha, ambientes de baixa energia e 

influxo terrígeno paulatinamente decrescente. 

Esta afirmativa é reforçada pelo seu abundante e variado conteúdo 

paleontológico, onde são descritos exemplares de ambiente lacustre, 

interpretação devidamente confirmada pela presença de Botryococcus e de 

Estheria (Pons et. al., 1990). 

Acima do Membro Crato estão depositados os folhelhos e evaporitos do 

Membro Ipubi, dispostos em lentes descontínuas. Estes sedimentos são 

interpretados como depósitos de bacias lagunares restritas, evaporíticas, onde 

ocorriam alimentações periódicas por águas marinhas sujeitas à intensa 

evaporação o que propiciava a concentração de sais. 

Os folhelhos negros betuminosos entremeados aos níveis de gipsita e 

anidrita apresentam teores elevados de matéria orgânica, podendo alcançar 

taxas variando de 22 a 25% de COT (carbono orgânico total), o que evidencia 

um ambiente de deposição anóxico. Estes folhelhos betuminosos são 

portadores de dinoflagelados comprovando a ocorrência de águas marinhas 

(Ponte, 1992). 
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No Albiano ocorreu um pulso transgressivo que causou a interrupção dos 

evaporitos do Membro Ipubi, diluindo as salmouras hipersalinas e provocando a 

sedimentação dos folhelhos, carbonatos e margas do Membro Romualdo sobre 

os evaporitos. 

Este pulso transgressivo é marcado pelos arenitos conglomeráticos 

posicionados na base do Membro Romualdo, interpretados aqui como o início 

de uma sequência deposicional por sobre uma discordância erosiva, como 

mencionado anteriormente e representados no perfil levantado da Mina Pedra 

Branca (Fig. 5.12). 

O Membro Romualdo é composto por associação de litofácies carbonato-

pelíticas, características de ambiente lagunar transicionando para ambientes 

marinhos rasos de águas muito calmas, evidenciado pela preservação de 

peixes marinhos nas concreções carbonáticas. Os fósseis terrestres, aéreos e 

de água doce são indicativos de que estes corpos de águas salgadas 

situavam-se em condições próximas da costa. 

Por sobre este nível pelítico foram verificados sedimentos terrígenos 

representados por arenitos de coloração branca, granulação média a grossa 

contendo seixos polimíticos de quartzo, feldspato e bolas de folhelhos negros 

dispostos em meio às estratificações cruzadas cuneiformes acanaladas (St), 

aos quais foi atribuída a denominação de “Formação Arajara” por Ponte e Appi 

(1990).  

No entanto, Chagas (2006) constatou que estas fácies arenosas de 

coloração esbranquiçada representam apenas recorrência de fácies 

sedimentares pertencentes ao Membro Romualdo. Estes canais evidenciados 

pelas estruturas cruzadas acanaladas são evidência de entrada de sedimentos, 

possivelmente através de sistemas costeiros. 

No topo do Membro Romualdo estão posicionados fósseis marinhos, 

como moluscos, dinoflagelados, foraminíferos e principalmente equinóides, 

acumulados em concentrações fossilíferas interpretadas como depósitos com 

gênese relacionada à tempestitos proximais e distais, concentrações 

autóctones e resíduos transgressivos (Sales, 2005), confirmando 

inquestionavelmente uma incursão marinha na Bacia do Araripe. 
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Estas afirmações de Sales (2005) são ratificadas por Della Fávera (1987), 

o qual aponta que eventos de sedimentação episódica de alta energia 

(tempestades) teriam sido a causa da mortandade em massa dos peixes 

contidos nas concreções calcárias, devido ao revolvimento dos sedimentos 

orgânicos lamosos do fundo, provocando envenenamento ambiental, o que 

pode ser visto acontecendo na atualidade no Brasil. 

No entanto, as concreções ocorrem num intervalo de cerca de 4,0m de 

folhelhos posicionados alguns metros abaixo do nível das coquinas, e estão 

dispersas no folhelho, evidenciando que o processo não envolveu 

necessariamente eventos episódicos de mortandade em massa. Além disso, 

não há evidências de estruturas produzidas por ondas no intervalo das 

concreções, ou abaixo dele. 

Santos (1982), baseado nas características faciológicas dispostas na 

unidade, interpreta os paleoambientes de sedimentação como sendo de 

lagunas, baixios intermaré, canais de maré e planícies de supramaré. 
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5.3 ANÁLISE PALINOLÓGICA 

 
5.3.1 Idade 
 
 
A evolução dos conhecimentos sobre a idade da terra tem como base as 

observações de Nicolau Steno (1638-1686) a cerca da forma e empilhamento 

das rochas sedimentares relatados nos princípios básicos (sobreposição, 

continuidade lateral e horizontalidade original das camadas). No entanto, a 

simples geometria destes leitos não é suficiente para subdivisões e atribuições 

de idades relativas de eventos. 

A paleontologia foi uma das primeiras ferramentas para a datação relativa 

de estratos sedimentares, sendo ainda hoje um instrumento indispensável para 

a datação destas rochas, possuindo inclusive uma grande variedade de ramos 

para análise de organismos.  

Entre estes ramos está a Paleopalinologia, que se dedica ao estudo de 

palinomorfos (grãos de pólen e esporos, entre outros microrganismos 

resistentes ao ataque de ácidos) que são soterrados em meio aos sedimentos 

em condições especiais de energia, contemporâneos da gênese destes 

ambientes, o que permite o reconhecimento da flora predominante no período 

de sua deposição. 

Assim, as rochas sedimentares portadoras destes microrganismos podem 

ser subdivididas pelo seu conteúdo, sendo assim chamadas de “biozonas”, que 

por sua vez tem seus limites caracterizados por alguns critérios, sejam: 

modificações morfológicas entre taxas, com ou sem dependência filogenética 

entre espécies, ou simplesmente pelo aparecimento (porção inferior) e 

desaparecimento (porção superior) de um determinado taxa. 

Estas biozonas podem inclusive serem comparadas e reconhecidas a 

nível internacional com outras biozonas, atribuindo-se assim intervalos 

cronoestratigráficos equivalentes, servindo assim como ferramentas seguras 

para datação relativa (Portela, 2008). 



82 

 

 

 

O grande diferencial da palinologia é a abundante produção destes grãos 

por parte das plantas, sua grande resistência à degradação química, bem como 

seu tamanho diminuto que permite grande dispersão eólica, fluvial ou marinha, 

o que possibilita uma boa correlação das condições paleoambientais 

continentais (local onde são produzidos) com o ambiente marinho, que recebe 

continuamente o registro sedimentar produzido nas áreas emersas. 

 

 
5.3.2 Interpretação Paleoambiental 
 
 
O estabelecimento das afinidades botânicas dos gêneros e espécies 

palinológicas é feito através de comparações dos tipos fossilíferos com os 

palinomorfos atuais, bem como pelo reconhecimento in situ de grãos em 

órgãos frutíferos de plantas fósseis, sendo este evento considerado bastante 

acidental, visto que poucos estudos paleobotânicos na Bacia do Araripe 

tiveram este enfoque específico, principalmente para a Formação Barbalha que 

não apresenta fósseis de plantas bem preservados como na Formação 

Santana, ambas analisadas neste estudo. 

As interpretações ambientais baseadas nas plantas se mostram como 

bastante confiáveis, a saber pelo fato de que estes organismos são bastante 

sensíveis a alterações climáticas, sendo estas inclusive muito mais aptas a 

fazerem migrações para regiões com condições mais favoráveis a sua 

existência do que se adaptarem a mudanças climáticas (Andrews, 1961). 

No entanto, estas interpretações paleoambientais são dificultadas devido 

a extinção de muitos dos gêneros e espécies que viveram no Cretáceo Inferior, 

o que torna difícil se traçar analogias com espécies espécies atuais, entretanto 

quando isso se faz possível permite realizar boas estimativas paleoclimáticas. 

Um dos estudos sobre paleoclima global baseados em conteúdo 

palinológico foi desenvolvido por Brenner (1976), bem como os estudos de 

Herngreen & Chlonova (1981), os quais estabeleceram zonas microflorísticas 

crelativas aos paleoclimas.  
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A área alvo do presente estudo se enquadra na Província “Norte-

Godwanica” de Brenner (op. cit), a qual corresponde a “Província pre-Albiana 

oeste-africana e sulamericana” (WASA) de Herngreen & Chlonova (op. cit). 

Tais províncias ocupam a mesma faixa do planeta, delimitada em 

aproximadamente 15º de latitude norte e sul do paleoequador, a qual é 

considerada como de clima quente e semi-árido. 

 

 

Figura 5.17: Mapa exibindo a distribuição das províncias microflorísticas do 

Cretáceo: 1-Boreal, 2-WASA,3– Gondwana. Com bases nos dados de 

Herngreen & Chlonova (1981). 

Quanto ao conteúdo esporo-polínico encontrado nas seções colunares 

levantadas na área pesquisada, verifica-se um predomínio de formas relativas 

a clima quente e árido. As amostras analisadas para este trabalho foram 

coletadas em pontos-chave dos sedimentos escuros das formações Barbalha e 

Santana, evitando níveis avermelhados por oxidação, conforme mencionado no 

capítulo sobre “materiais e métodos”. 

As formas de clima quente encontradas nas amostras são principalmente 

pertencentes aos gêneros Equisetosporites (Ephedrales), esporos de 

pteridófitas pertencentes ao gênero Cicatricosisporites (Schizeaceae), também 

Crybelosporites pannuceus, stellatopollis, Matonisporites, e um notável 
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predomínio dos gêneros Araucariacites e Classopollis, este último bem 

adaptado e associado a regiões de clima quente. 

Muito importante salientar que nas amostras coletadas nas seções 

colunares levantadas nas minas de gipsita foram encontrados 

palinoforaminíferos (Rodonascia bontei), que apesar de apresentarem baixo 

percentual em relação ao demais palinomorfos (como se pode ver na figura 

5.18) são seguramente relacionados a ambientes marinhos. 

As amostras nas quais este palinomorfo foi encontrado foram coletadas 

nos folhelhos sotopostos aos evaporitos do Membro Ipubi, mas também foi 

encontrado em uma amostra coletada na Seção Colunar de Sobradinho, em 

folhelhos interdigitados por calcários laminados do Membro Crato, indicando 

que as ingressões marinhas atribuídas apenas aos dois membros superiores já 

pudesse ter ocorrido de maneira ainda sucinta ainda na fase relacionada 

classicamente a ambiente lacustre. 

Outro indicador de ambiente marinho encontrado em folhelhos 

relacionados ao Membro Romualdo, foi o dinoflagelado Subtilisphaera 

senegalensis, coletado na porção superior da Seção Colunar da localidade de 

Sobradinho. 

O gênero Botryococcus foi encontrado com uma certa frequência nos 

níveis relacionados a ambientes lacustres, na porção relativa a Formação 

Barbalha, evidenciando agua doce, condizentemente com a interpretação 

faciológica desta unidade, no entanto, este mesmo palinomorfo foi encontrado 

nos folhelhos do Membro Romualdo, e segundo Tyson (1995) a ocorrência de 

Botryococcus em sedimentos marinhos é usualmente baixa. 

A alga do gênero Schizosporis parvus ocorre com certa frequência nos 

níveis coletados, com exceção dos níveis relacionados a ambientes marinhos. 

Durante a fase de análise do material palinológico encontrado, percebeu-

se a presença de uma forma bastante semelhante com o gênero Schizosporis / 

Ovoidites, (denominado aqui de Schizosporis sp.) no entanto estes indivíduos 

encontrados restritos ao nível das “Camadas Batateira” da Formação Barbalha 

apresentaram dimensões não relatadas em todas as referências bibliográficas 
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consultadas. Estes indivíduos apresentaram comprimentos de até 350 µm, e 

larguras variando de 60 a 100 µm, o que provavelmente possa se tratar de um 

novo representante do gênero. 

Outra característica notável nas camadas investigadas é em relação a 

grande quantidade de tétrades de grãos de pólen do gênero Classopollis 

encontrados nas camadas investigadas, os quais muito frequentemente são 

encontrados ainda unidos indicando que o transporte foi de curta distância, e 

consequentemente a deposição foi próxima da área fonte, bem como acontece 

com os demais tipos de macrofósseis “articulados”. 

Apesar da baixa frequência de coletas de matérias ao longo das seções 

colunares levantadas, impossibilitando assim uma análise quantitativa do 

material coletado, as formas encontradas puderam confirmar ambientes 

deposicionais interpretados através analise faciológica das formações Barbalha 

e Santana.  

Os indicativos climáticos apontados pelo material esporo-polínico 

corroboram com as condições faciológicas necessárias e atribuídas para os 

níveis estudados, reforçando inclusive as ingressões marinhas relacionadas 

com os membros Ipubi e Romualdo, bem como indicando um início de 

transição ainda na fase lacustre (Membro Crato). 

Para uma melhor visualização e entendimento do posicionamento das 

amostras do material palinológico encontrado foi elaborada uma coluna 

sintética ideal, a partir da correlação de todas as seções colunares levantadas 

pelo autor ao longo da Bacia do Araripe (Figura 5.18). 

Então, baseado na semelhança com os palinomorfos verificados por 

Regali em seus diversos trabalhos, bem como os classificados por Lima (1978) 

para a Formação Santana, Dino (1992), Rios-Netto et al. (2012) para as 

mesmas unidades, Nascimento (2013) para o Grupo Santana na Bacia de 

Jatobá, bem como os encontrados por Carvalho (2001) para o mesmo intervalo 

na Bacia Sergipe, permitiu se correlacionar com a Sub-zona P-270.2 de Regali 

& Santos (1999). 
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5.3.3 Análise Quantitativa  
 
 
A análise quantitativa do material foi realizada através da contagem dos 

palinomorfos identificados nas amostras, classificados em seus respectivos 

grupos, a partir de suas características morfológicas. Dentre o material 

analisado estão representados polens de angiospermas, gimnospermas 

(rimulados, inaperturado, poliplicados, monocolpados, bissacado); esporos de 

briófitas e pteridófitas (trilete lisos, trilete ornamentados, perisporados e 

monoletes); esporos de algas talófitas ( Botryococcus); e grupos marinhos 

(palinoforaminíferos e cistos de dinoflagelados). 

A análise quantitativa dos palinomorfos é de suma importância para que 

seja possível tecer quaisquer interpretações paleoambientais, pois que a 

abundância relativa de determinados gêneros pode apontar para condições 

paleoclimáticas específicas. 

 

Tabela 3: Quantidade dos principais palinomorfos encontrados nas 
lâminas estudadas. 
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Exemplo disto é a relação de polens e esporos, pois que a presença 

predominante de representantes do gênero Classopollis (pólen de 

gimnosperma relacionado a condições de clima árido) em relação a esporos de 

briófitas e pteridófitas pode indicar climas mais quentes e secos.  

De forma geral, nas seções colunares levantadas no presente trabalho, 

observou-se um forte domínio de palinomorfos terrestres, sendo notável a 

abundância de polens, perfazendo um total de 68%, dos quais predominam os 

polens de gimnospermas. 

O segundo grupo mais abundante é o dos esporos de pteridófitas, 

totalizando 22% dos palinomorfos encontrados nas amostras coletadas, 

seguido pelo grupo de palinomorfos de água doce com 7%. 

Salienta-se a presença de palinomorfos marinhos, representados por 

palinoforaminíferos e dinoflagelados, totalizando um baixo percentual (3%) mas 

de grande importância e valor interpretativo para recriações paleoambientais, 

pois os indivíduos encontrados representantes deste grupo são 

indiscutivelmente marinhos. 

Estes valores percentuais supracitados são gerais, no entanto a figura 

5.19 mostra as taxas percentuais isoladas para cada amostra coletada nas 

seções colunares levantadas, representadas na coluna estratigráfica sintética 

produzida para este estudo. 
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Figura 5.19: Abundância relativa geral dos palinomorfos nas seções 

estratigráficas levantadas na área estudada. 

 

As concentrações dos principais grupos de palinomorfos podem ser 

verificadas na figura 5.20, na qual se torna possível uma comparação 

estatística visando a correlação entre os seguintes grupos: esporos; 

Classopollis; Araucariacites; Palinomorfos de agua doce; e Marinhos. 

Os esporos são representados em sua grande maioria por trilete lisos, 

perisporados e ornamentados, sendo associados a plantas que habitavam 

ambientes tropicais úmidos a subtropicais. 

O grupo representado pelo gênero Classopollis se faz como uma das 

mais importâncias referências climáticas, e como anteriormente mencionado 

representa o gênero mais abundante nas amostras analisadas. Estes grãos de 

pólen foram produzidos por uma extinta família de coníferas 

(Cheirolepidiaceae) (Doyle, 1982) e dominavam as regiões de climas áridos, 

sendo mais comumente encontrados em ambientes costeiros marinhos-

lagunares e são frequentemente associados a evaporitos (Vakariameev, 1970; 

Doyle et al.,1982; Hashimoto, 1995). 
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A abundância dos polens do gênero Araucariacites também foi analisada 

e comparada com as taxas de ocorrências de Classopollis na figura. Doyle 

(1982) menciona que o aumento da aridez resulta no declínio da abundância 

de Araucariacites, pois que este gênero de gimnosperma é característico de 

climas úmidos e tropicais a subtropicais, mostrando assim uma correlação 

negativa com o gênero Classopollis. 

Entre as amostras analisadas também foram encontrados palinomorfos 

típicos de água doce, sendo seu maior representante as algas do gênero 

Botryococcus, as quais podem fornecer informações importantes sobre 

condições ecológicas dos ambientes lacustres nos quais ocorreram as 

sedimentações.  

Ainda na figura 5.20 podem ser vistos os percentuais dos grupos de 

palinomorfos marinhos nos níveis estratigráficos encontrados. A presença 

destes indivíduos ratificam as ingressões marinhas e possibilitam associar o 

períodos destes eventos transgressivos com o paleoclima refletidos pelos 

outros grupos fosséis plotados na coluna, sendo visível que a ocorrência dos 

níveis com palinomorfos marinhos coincidentes com os níveis com altos 

valores percentuais do gênero Clasopollis, os quais são geralmente associados 

a depósitos próximos ao litoral (regiões costeiras). 

Desta forma, é possível afirmar que a área estudada apresenta 

indicadores palinológicos de clima predominantemente árido a semi-árido, com 

presença de níveis com conteúdo esporo-polínico que apontam para climas 

tropicais úmidos. 
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5.3.4 Afinidades Botânicas 
 
 
O estabelecimento das afinidades botânicas dos gêneros e espécies 

palinológicas é feito através de comparações dos tipos fossilíferos com os 

palinomorfos atuais, bem como pelo reconhecimento in situ de esporos e 

polens em órgãos frutíferos de plantas fósseis, sendo este evento considerado 

bastante acidental, visto que poucos estudos paleobotânicos na Bacia do 

Araripe tiveram este enfoque específico, principalmente para a Formação 

Barbalha que não apresenta fósseis de plantas bem preservados como na 

Formação Santana, ambas analisadas neste estudo. 

Mesmo com todo o cuidado na atribuição destas afinidades botânicas 

verificadas na literatura, a definição absoluta se torna dificultada pelas 

divergências entre as opiniões dos autores, no entanto é possível se verificar 

quais das afinidades mais confiáveis pelas conclusões mais aceitas para os 

diversos gêneros.  

 
BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS  
 

Os esporos pertencentes às Pteridófitas (samambaias) e as Briófitas 

(musgos e hepáticas) estão representados nos materiais analisados. 

Esporos Triletes Lisos : 
As plantas produtoras destes grãos são relacionadas às famílias das 

Gleicheniaceae, Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Matoniaceae e Osmundaceae. 

Vale salientar que estas famílias ainda possuem representantes atuais na 

região Nordeste do Brasil, sendo todas famílias de samambaias (Pteridófitas). 

Esporos Triletes ornamentados: 
Este grupo é muito bem representado pelas pteridófitas, apresentando algumas 

poucas formas associadas às Sphagnaceae. Possui uma grande variedade, e 

são correlacionáveis com as famílias Selaginelaceae, Marsileaceae, 

Lycopodiaceae e Schizeaceae, sendo esta ultima a que apresenta maior 

destaque pela grande abundancia e variedade de formas, incluindo os triletes 

cicatricosos, reticulados ou rugulados e alguns verrucosos. 
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Esporos Triletes Perisporados:  
 
Pouco numerosos, sendo correlacionáveis à família Marsileaceae, 

representante de formas aquáticas. 

 
Monoletes: 
Representadas pelos esporos das pteridófitas, pertencentes as famílias 

Schizeaceae e Polypodiaceae. 

 
SPHAGNACEAE –Musgos cosmopolitas que constituem o estrato heráceo, 

ocorrendo em habitats bastante variados, sejam terrestres ou subaquáticos. 

Este tipo de musgo é bastante comum fixados em rochas nuas ou até mesmo 

em espécies terrestres de regiões úmidas, podendo viver em solos sujeito s 

inundações, como atoleiros, brejos e pântanos. Como mencionado acima, 

estas plantas também podem ser encontradas em lagoas rasas e lagos, 

formando turfeiras. São, portanto, indicadoras de terras baixas e úmidas (Dino 

1992).  

CYATHEACEAE – Nesta família estão inclusas as formas de samambaias de 

grande porte (arborescentes) apresentando ampla dispersão nos trópicos do 

hemisfério sul. São localizadas em áreas de florestas úmidas e escuras de 

serras, sendo representada pelo gênero Cyathidites (Dino 1992). 

LYCOPODIACEAE- Esta família é cosmopolita, sendo atualmente encontradas 

desde ambientes de clima tropical, temperado e até ártico, apresentando um 

pequeno porte, rupícolas ou epífitas e desenvolvendo-se em ambientes úmidos 

e sombreados. Está presente em todas as regiões do Brasil, sendo encontrado 

nas serras da região Nordeste no gênero Lycopodium (Dino 1992). 

MATONIACEAE- Corresponde as samambaias termófilas, que embora tenham 

se difundido nos trópicos, atualmente são representadas pelos gêneros 

Phanerosorus e Matonia, estando confinadas à Malásia, Bornéo e Nova Guiné, 

portanto estão praticamente desaparecidas da flora tropical atual (Dino 1992). 

SCHIZEACEAE- Constituem o estrato herbáceo de regiões tropicais e 

subtropicais, compreendendo quatro gêneros, sendo um destes ocorrentes 

apenas na África.  Algumas espécies (Schizea e Ligopidium) podem ser 
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encontradas em regiões próximas aos polos, e no Brasil foram encontrados os 

gêneros Schizea, Lygopidium e Anemia. No material estudado está 

representada pelo gênero Cicatricosisporites. Possui representantes fósseis 

desde o Carbonífero superior (Dino 1992). 

SELAGINELLACEAE- Esta família possui um único gênero na atualidade 

(Selaginella), distribuído em todas tropicais, habitando áreas sombreadas, 

suavemente úmidas, também em paredes inclinadas de terra. São plantas 

herbáceas (pequeno porte) ocorrentes desde o Devoniano superior, sendo 

encontradas atualmente em todas as regiões do Brasil, representadas na 

região Nordeste pelas espécies xeróficas (na caatinga) e higrófilas (nas serras) 

(Dino 1992). 

POLYPODIACEAE- Os caules dos gêneros incluídos desta família 

Polypodiaceae variam entre eretos e rastejantes. As frondes são inteiras, 

pinatifendidas ou com diversos tipos de formas entre o partido e o pinado. A 

maioria das espécies da família Polypodiaceae encontram-se em climas 

húmidos, com destaque para as florestas hiper-úmidas. Nas zonas 

temperadas, a maioria das espécies é epífita ou epipétrica (Dino 1992). 

 
GIMNOSPERMAS 
 

Os palinomorfos relacionados ao grupo das Gimnospermas constituem-se 

como os dominantes nas amostras analisadas neste estudo, incluindo grãos de 

pólen monossacados, bissacados, inaperturados, poliplicados, rimulados e 

monocolpados (Dino 1992). 

a) Monossacados: representados pelas coníferas das famílias 

Podocarpaceae e Araucariaceae; 

b) Inaperturados: importante grupo verificado no material analisado, ligado 

às famílias Cupressaceae, Taxaceae, Taxodiaceae e Araucareaceae; 

c) Poliplicados: Correspondem às gimnospermas da Ordem Gnetales, das 

famílias Gnetaceae e Ephedraceae; 

d) Monocolpados: A maioria destes tipos de grãos são de origem 

gimnospérmica (Cycadales, Bennettitales e Ginkgoales), no entanto 

alguns morfótipos são seguramente pertencentes às angiospermas; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_tropical_h%C3%BAmida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epip%C3%A9trica
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e) Rimulados: Certamente o grupo mais abundante das amostras 
verificadas, e são pertencentes à família das Cheirolepidiaceae, 
coníferas já extintas. 

 
ARAUCARIACEAE- Esta família é constituída por plantas arbóreas de grande 

porte habitantes de regiões frias, inclusive quando em áreas tropicais, mas são 

exclusivas do hemisfério sul. São encontradas na Austrália (01 representante), 

na Argentina, Chile e Brasil (Dino 1992). 

CHEIROLEPIDIACEAE- As plantas deste grupo são coníferas exclusivamente 

fósseis restritas ao Mesozóico, que se desenvolviam em regiões de relevo 

montanhoso nas regiões próximas a linha costeira, com climas tropicais a 

subtropicais, ou até de clima árido (Dino 1992). 

CYCADACEAE- Esta família é constituída de plantas arborescentes, com 

folhas semelhantes às das palmeiras que se desenvolvem em habitats 

tropicais, subtropicais ou até em regiões áridas, habitando no interior de 

florestas tropicais ou em florestas secas. Os registros mais antigos destas 

plantas datam do período Devoniano, com ápice durante o Mesozóico (Triássio 

e Jurássico), sendo ainda encontradas atualmente. As Bennettitales 

correspondem a um grupo de plantas extintas no Mesozóico (Aptiano) 

associadas a climas quentes, apresentando muitas afinidades morfológicas 

com as Cicadáceas. As Ginkgoales possuem ainda uma única espécie viva 

originária da China (Gingko biloba) mas é um grupo muito diversificado em seu 

registro fossilífero (Dino 1992). 

EPHEDRACEAE/GNETACEAE/WELWITSCHIACEAE- Grupo representado por 

plantas lenhosas, arbustivas ou semitrepadeiras habitantes de regiões de clima 

quente, áridas, desertos, montanhosas, rochosas, podendo ocorrer também em 

regiões frias, são assim caracterizadas como adaptadas a climas extremos, 

como é o caso da Welwitschia mirabilis encontrada em solos arenosos do 

deserto africano. As Ephedraceae (gênero Ephedera) estão distribuídas em 

regiões áridas na Zona Subtropical em ambos os hemisférios. No Brasil 

ocorrem no Rio Grande do Sul (Dino 1992). 
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PODOCORPACEAE- Família constituída por um único gênero, representada 

por plantas de grande porte (coníferas) distribuídas por toda região ártica e 

subtropical, habitando principalmente áreas de relevo montanhoso de clima 

temperado. A maioria das espécies desta família habitam no Hemisfério Sul 

(Brasil e África), ocorrendo na região da serra de Baturité (Ceará). 

TAXACEAE- Estas plantas são representadas por arvores de pequeno porte ou 

plantas arbustivas lenhosas, ocorrendo esporadicamente na Europa, Ásia, 

América do Norte, América Central e norte da África (Dino 1992). 

TAXODIACEAE- Esta família é constituída essencialmente por plantas 

lenhosas de porte arbóreo, habitando terrenos brejosos e alagadiços. 

Atualmente incluem o gênero Sequoia, e possuem um gênero nativo no 

Hemisfério Sul (Tasmania), mas concentrando a maioria dos seus gêneros na 

África Oriental e na América do Norte (Dino 1992). 

 
ANGIOSPERMAS 
 
 

Os grãos de pólen relacionados com as angiospermas não são muito 

representativos nas amostras coletadas das unidades estratigráficas 

estudadas, sendo representados pelas formas monocolpadas e monosulcadas, 

em afinidade com a família botânica Euphorbiaceae (Stellatopollis). Os grãos 

de pólen tricolpados são produzidos pelas dicotiledôneas (família 

Gunneraceae), os monocolpados são associados às famílias Liliaceae e 

Chlorantaceae, e os monosulcados por sua vez são ligados à família 

Euphorbiaceae  (Dino 1992). 

EUPHORBIACEAE: As plantas que constituem esta família são ervas, 

arbustos, árvores e trepadeiras cosmopolitas que habitam preferencialmente as 

regiões tropicais, mas que podem se estender para as regiões de clima 

temperado dos dois hemisférios, sendo seus maiores centros de dispersão as 

Américas (espécies xerófilas em regiões áridas) e a África (cactáceas). No 

Nordeste do Brasil são conhecidas espécies deste gênero compondo a 

caatinga (pau-de-leite ou cipó-de-fogo). 
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GUNNERACEAE- Estas plantas são típicas de ambientes aquáticos ou de 

terrenos brejosos ou alagadiços. Estas muito bem representadas e com grande 

distribuição em todos os continentes, mas com predomínio no Hemisfério Sul, 

mas com algumas espécies encontradas nos EUA. 

LILIACEAE- Esta família pertence ao grupo das monocotiledôneas. São 

geralmente herbáceas, cosmopolitas e primordialmente habitantes e 

abundantes das regiões tropicais e temperadas quentes, e em menor 

variedade de espécies habitando na região dos trópicos. 

De posse de todas as informações levantadas acerca das peculiaridades 

das famílias das quais fazem parte os palinomorfos encontrados nas seções é 

possível se afirmar que a vegetação era bem caracterizada por apresentar 

estratos arbóreos e arbustivos, incluindo também representantes herbáceos. A 

associação encontrada mostra abundância de grãos de pólen rimulados, 

monossacados e inaperturados atribuídos aos gêneros Clasopollis e 

Araucariacites, os quais apontam para uma vegetação de porte arbóreo.  

Deve-se considerar as restrições a respeito de alguns fatores pelos quais 

alguns gêneros ou espécies podem não serem detectados nos registros 

fossilíferos de determinados níveis ou unidade estratigráfica, ou inclusive 

serem detectados em quantidades maiores ou menores que possam remeter a 

uma ausência ou abundância de coberturas de tipos vegetais em um 

determinado período ou região, prejudicando assim interpretações 

palinoflorísticas mais assertivas por parte dos autores. 

Tais fatores podem estar relacionados a: 1) quantidade relativa na 

produção de esporomorfos, onde a inflorescência pode ser muito maior em 

determinadas espécies do que em outras, o que pode remeter a uma 

interpretação paleoecológica de uma cobertura vegetal muito maior do que a 

que realmente ocorria no período; 2) preservação relativa, com a degradação 

parcial ou completa de esporomorfos devido às condições oxidantes do local 

da deposição, ou maior sensibilidade nos tecidos de alguns indivíduos; 3) erros 

nos procedimentos de preparação das amostras, com perda de material na 

separação química ou na fase de peneiramento. 
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Vale salientar que no presente, o espaçamento estre os níveis verticais de 

coleta de amostras nas seções colunares, restritas aos folhelhos e argilitos 

escuros, faz com que alguns palinomorfos não sejam representados 

qualitativamente nas unidades estudadas. 

 

Tabela 4: Afinidades botânicas da microflora estudada. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

 

A integração das informações faciológicas e palinológicas obtidas com o 

levantamento de seções colunares de detalhe nas sub-bacias Cariri e Feira 

Nova da Bacia do Araripe, permitiu um reconhecimento mais detalhado dos 

regimes deposicionais atuantes quando na sedimentação da Formação 

Barbalha e Formação Santana, bem como correlacionar estes sistemas 

deposicionais com as condições climáticas vigentes nesta época, definidas 

pelo conteúdo esporo-polínico encontrado. 

As seções levantadas englobaram quase que a totalidade da Formação 

Barbalha (com exceção do contato com a unidade sotoposta), e a Formação 

Santana teve todo seu empilhamento faciológico completamente descrito neste 

trabalho. 

A Formação Barbalha apresentou uma faciologia típica de ambiente fluvial 

associado a ambiente lacustre, inclusive apresentando um nível de inundação 

máxima representativo e rastreado em todas as seções colunares levantadas 

para esta unidade. A faciologia desta unidade indicou também que as 

condições fluviais foram paulatinamente dando espaço para a condição 

lacustre, até culminarem na Formação Santana, que está sobreposta. 

Por sua vez, a Formação Santana apresenta uma faciologia complexa, 

mas com predomínio de sistemas deposicionais de baixa energia, iniciada por 

níveis carbonato-pelíticos do Membro Crato, onde são típicos os calcários 

micríticos finamente estratificados associados a argilitos e folhelhos escuros ou 

esverdeados, muito ricos em matéria orgânica, inclusive com vasto conteúdo 

de macrofósseis.  

Salienta-se que na amostra DR-AM-16, coletada na seção colunar 

levantada na localidade de Sobradinho (município de Jardim-CE) foram 

encontrados palinoforaminíferos (Rodonascia bontei) que são microfósseis de 

hábito marinho. Esta constatação indica que na fase interpretada em toda a 

literatura relativa a Bacia do Araripe como de ambiente exclusivamente 

lacustre, possa ter sofrido incursões marinhas. 
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O Membro Ipubi, que se caracteriza como evaporitos sobrepostos ao 

Membro Crato, foi verificado em seções colunares levantadas na sub-bacia do 

Cariri. No entanto, neste setor apresentou espessuras reduzidas em relação as 

verificadas para este mesmo membro na sub-bacia de Feira Nova (no estado 

de Pernambuco). Isto pode estar relacionado com o sentido da ingressão 

marinha, que aconteceu de sul para norte, seguindo um sentido contrário ao 

trend das paleocorrentes fluviais, conforme observado por Chagas (2006), o 

que propiciaria maiores profundidades no setor SW da Bacia do Araripe, onde 

estas seções de maiores espessuras de evaporitos foram observadas. 

A faciologia verificada no topo da Formação Santana (Membro Romualdo) 

indica o retorno às condições fluviais, fechando um ciclo 

transgressivo/regressivo atuante no intervalo Aptiano-Albiano da Bacia do 

Araripe. 

Salienta-se aqui que nos níveis de calcários laminados da Formação 

Santana foram verificadas feições deformacionais indicativas de 

movimentações sin-deposicionais, que podem estar relacionadas a eventos 

sísmicos de intensidade baixa a moderada, mas que apontam para a hipótese 

de que a Sequência Pós-Rifte, tida como depositada em condições estruturais 

estáveis pode ainda ter sofrido eventos de acomodação tectônica. 

A análise palinológica realizada com o material coletado ao longo das 

seções colunares levantadas mostrou-se como uma ferramenta importante 

para confirmação de condições paleoambientais atuantes na época da 

sedimentação das unidades estudadas. A análise quantitativa realizada com os 

palinomorfos identificados nas seções apontou para um forte predomínio de 

grupos terrestres, mas com presença importante de palinomorfos 

indiscutivelmente marinhos na Formação Santana.  

 As formas encontradas nas amostras são principalmente pertencentes 

aos gêneros Equisetosporites (Ephedrales), esporos de pteridófitas 

pertencentes ao gênero Cicatricosisporites (Schizaeaceae), também 

Crybelosporites pannuceus, Stellatopollis, Matonisporites, e um notável 

predomínio de gimnospermas dos gêneros Araucariacites e principalmente 

Classopollis. De forma geral, o conteúdo esporo-polínico encontrado aponta 
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para o predomínio de clima quente, demonstrando uma variação de condições 

ambientais de semiárido a árido ao longo das seções, ocorrendo alguns níveis 

atribuídos a climas tropicais úmidos. 

Esta associação palino-florística corrobora com os estudos de Brenner 

(1976), o qual insere a região nas províncias “Norte-Gondwanense”, bem como 

Herngreen & Chlonova (1981) que definem esta mesma região como província 

Oeste-Africano-Sul-Americano “WASA”, atualmente denominada Província a 

“Pre-Albian Early Cretaceous Dicheiropollis etruscus/Afropollis” de Herngreen 

et al (1996). 

Muito importante salientar que nas amostras coletadas nas seções 

colunares levantadas nas minas de gipsita (Gesso Chaves e São Jorge) foram 

encontrados palinoforaminíferos (Rodonascia bontei?), e cistos de 

dinoflagelados (Subtilisphaera senegalensis) que são seguramente 

relacionados a ambientes marinhos. 

Desta forma, as informações palinológicas foram aqui utilizadas para 

comparar seus indicativos climáticos com o que a faciologia apontada pelos 

sedimentos sugerem através da geometria de suas estruturas. No entanto, 

baseado na semelhança com os palinomorfos verificados por Regali em seus 

diversos trabalhos (1990, 1995, 2001), também os classificados por Lima 

(1978) para a Formação Santana, Dino (1992), Rios-Netto et al. (2012) para as 

mesmas unidades, Nascimento (2013) para o Grupo Santana na Bacia de 

Jatobá, bem como os encontrados por Carvalho (2001) para o mesmo intervalo 

na Bacia Sergipe, permitiu se correlacionar com a Sub-zona P-270.2 de Regali 

& Santos (1999). 
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CAPÍTULO 7 
 

CLASSIFICAÇÃO SISTEMÁTICA 
 
 

As pesquisas no âmbito da palinologia necessitam de uma referência 

central de unificação das informações, afim de que as classificações realizadas 

para que os fósseis não se sobreponham de maneira a evitar sinonímia, visto o 

potencial de distribuição e dispersão de alguns gêneros é muito grande. O 

Código internacional de Nomenclatura Botânica (C.I.N.B.) dita regras e 

recomendações válidas para todos os grupos do reino vegetal, tanto para os 

atuais quanto para os fósseis, e são as bases para a classificação 

paleopalinológica. 

Para a classificação paleopalinológica, os morfótipos devem ser 

comparados morfologicamente aos indivíduos atuais para se fazer uma 

classificação por um Sistema Artificial visando um enquadramento filogenético.  

O Sistema Artificial, proposto por Potonié em 1951, possibilita o 

agrupamento, tanto através da paleobotânica quanto da paleopalinologia. Este 

sistema de classificação veio passando por modificações posteriores feitas por 

Potonié & Kremp (1956), Potonié (1958, 1962, 1966, 1970, 1975), Dettmann 

(1963), Hart (1964), Smith & Buherworth (1967)  e Foster (1979). 

Para o presente estudo, a classificação considerada como mais adequada 

é a de Potonié (1958-1975), pois este sistema classifica os grãos de pólen e 

esporos levando em conta as semelhanças morfológicas com as formas atuais, 

além do fato de que desenvolvedor do sistema faz uma recapitulação dos taxa 

fósseis passivos de serem classificados no sistema natural. 

As espécies serão aqui apresentadas seguindo a hierarquia taxonômica, 

com nome da espécie, identificação na estampa, referencia da descrição 

taxonômica, dimensões e afinidade botânica. 
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SPORITES H. Potonié, 1893. 
Anteturma PROXIGERMINANTES R. Potonié, 1975. 

Turma TRILETES AZONALES (REINSCH, 1881) Potonié & Kremp, 1954. 
 

Subturma AZONOTRILETES (Luber, 1935) Dettmann, 1963. 
Infraturma LAEVIGATI, QUASILAEVIGATI (Bennie & Kidston, 1886). 

Potonié, 1956. 
Gênero Stereisporites Pflug, 1953. 

Espécie-tipo: Stereisporites stereoides (Potonié & Venitz) Thompsom e 
Pflug, 1953. 

 
Stereisporites psilatus (Ross), 1954. 

Estampa I, fig. 01 
 

Ross (1954, p.10) 
 
Descrição: Esporo trilete liso de contorno circular, exina fina e opaca. Marca 
trilete pequena, com laesuras que alcançam 2/3 do tamanho do raio do esporo. 
 
Dimensões: 75 μm (3 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Sphagnaceae 
 

Gênero Deltoidospora (Miner, 1935) emend. Potonié, 1956. 
Espécie-tipo: Deltoidospora hallii Miner, 1935. 

 
Deltoidospora hallii Miner, 1935. 

Estampa I, fig.02 
 

Vide Potonié (1956, p.13) para descrição geral.  
 
Descrição: Esporo trilete, contorno triangular. Ápices arredondados, com lados 
caracteristicamente retos, levemente convexo ou levemente côncavo. Exina 
lisa e fina, laesuras retas, muito longas, quase tocando a extremidade da 
região radial. 
 
Dimensões: 34,26 - 42 μm (3 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Cyatheaceae 
 

Deltoidospora spp., (Espécie nova?) 
Estampa I, fig.03 

 
 
Descrição: Esporo trilete, contorno triangular, de lados convexos e ápices 
angulosos. Exina lisa e fina, laesuras longas e retas, atingindo o equador do 
grão. 
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Dimensões: 45 - 50 μm (2 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Cyatheaceae 
 

Infraturma MURORNATI Potonié & Kremp, 1954. 
Gênero Cicatricosisporites Potonié & Gelletich, 1933. 

Espécie tipo: Cicatricosisporites dorogensis Potonié & Gelletich, 1933. 
Cicatricosisporites brevilaesuratus Couper, 1958. 

Estampa I, figs. 04 e 05. 
Couper (1958, p.136)  
 
Descrição: Micrósporos triletes de contorno subcircular, raramente triangular 
arredondado. Laesuras simples, indo de ½ a ¾ do comprimento do raio. Face 
proximal com superfície de contatos planas, face distal fortemente convexas, 
com aspecto hemisférico. As duas faces são ornamentadas com costelas 
espessas de topo achatado, separadas por canais finos. Os elementos 
esculturais da face proximal são arranjados em 3 séries, cada uma paralela à 
respectiva área inter-radial. Próximo ao equador, estas séries coalescem, 
formando um espiral contínuo que termina na face distal. A área proximal ao 
polo distal é ornamentada por costelas subparalelas. 
 
Dimensões: 53,59 – 65,54 μm (11 exemplares). 
 
Comentários: Entre os gêneros de Cicatricosisporites, esta espécie é a mais 
comum no material analisado. 
 

Afinidade botânica: Família Schizaeacea 
 

Cicatricosisporites avnimelechi Horowitz, 1970. 
Estampa I, fig. 06 

 
Horowitz (1970, p. 164)  
 
Descrição: Esporo trilete de dimensões muito reduzidas, contorno circular. A 
marca trilete é claramente visível, fina, laesuras com cerca de 2/3 do tamanho 
do raio. A ornamentação é constituída de costelas finas, porém bem 
delineadas, separadas por canais também finos. Estas não são exatamente 
paralelas, havendo frequentes bifurcações. Na face proximal, as costelas 
orientam-se paralelas às laesuras, encontrando-se na linha que bissecta cada 
ângulo entre as laesuras. Na face distal as costelas tornam-se subparalelas, 
formando um único conjunto que atravessa toda a face do esporo. 
 
Dimensões: 40 a 50 μm (03 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Schizaeaceae 
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Cicatricosisporites cristatus Regali, 1974. 
Estampa I, fig. 07 

 
Regali (1974, v.17, p 265)  
 
Descrição: Esporo trilete cicatricosado com a ornamentação das plicas em 
crista. Grão simples, simetria radial, anisopolar com polo distal arredondado e 
polo proximal em ponta. Em vista polar é quase circular. Marca trilete fina, que 
atinge o equador. Possui quatro plicas no lado proximal e o mesmo numero no 
lado distal, distanciadas entre si de 6 a 8 μm e com ornamentação em forma de 
cristas com 5 μm de altura por 3 μm de largura.  
 
Dimensões: 50 μm (9 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Schizaeaceae 
 

Gênero Hamulatisporis Krutzsch emend Srivastava, 1972. 
Espécie tipo: Hamulatisporis hamulatis Krutzsch, 1959. 

 
Hamulatisporis albertensis Srivastava, 1972. 

Estampa I, fig. 08 
Couper (1972, p.49)  
 
Descrição: Esporo trilete, contorno arredondado a subcircular. Marca trilete 
atingindo cerca de ¾ do ario do grão, podendo atingir (mais raramente) a borda 
do mesmo. Face proximal quase lisa. Face distal quase lisa. Face distal 
fortemente ornamentada por rugulas bastante densas e convolutas. 
 
Dimensões: 20 μm (3 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Lycopodiaceae 
 

Gênero Lycopodiumsporites (Thiegart, 1938) Delcourt & Sprumont 
Espécie tipo: Lycopodiumsporites agathoecus (Potonié) Thiegart, 1938. 

Lycopodiumsporites novomexicano Drugg, 1967. 
Estampa I, fig. 09 

Drugg (1967, p.57)  
 
Descrição: Micrósporos triletes de contorno subcircular a subtriangular, exina 
fina. Marca trilete pequena, laesuras não ultrapassando a metade do 
comprimento do raio. Ornamentação da face distal constituída por um retículo 
bem marcado. Os muri do retículo são finose altos, envolvendo lumina mais ou 
menos pequenos, de forma poligonal. 
 
Dimensões: 50 μm (4 exemplares) 
 

Afinidade botânica: Família Lycopodiaceae 
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Subturma ZONOTRILETES Waltz, 1935 
Infraturma CINGULATI Potonié & Klaus, 1954 emend. Dettmann, 1963 

Gênero Cingutriletes Pierce, 1961. 
Espécie tipo: Cingutriletes congruens Pierce, 1961 

Cingutriletes sp. 
Estampa I, fig 10 

 
Descrição: Esporo trilete de contorno circular, pequeno. Marca trilete pequena, 
exina lisa, muito espessa e escura. 
Dimensões: D= 30 a 40 μm (8 exemplares) 

Afinidade botânica: Família Sphagnaceae 
 

Gênero Cingulatisporites psilatus, Groot & Panny 1960. 
Espécie-tipo: Cingulatisporites levispeciosus Pflug in Thompson &Pflug, 

1953. 
 

Cingulatisporites psilatus Groot & Penny, 1960. 
Estampa I fig. 11. 

 
Groot & Penny (1960, v. 6, p.231) 
 
Descrição: Esporo trilete cingulado, contorno triangular, arredondado. Cíngulo 
com 5-8 μm de largura. Marca trilete longa, laesuras espessadas. Exina 
psilada, com cerca de 2 μm de largura. 
 
Dimensões: 35 – 45 μm (4 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Sellaginellacea 
 

Infraturma AURICULATI Schoff, 1938 emend. Detmann, 1963. 
Gênero Matonisporites Couper, 1958. 

Espécie-tipo: Matonisporites phlebopteroides Couper, 1958. 
 

Matonisporites silvai Lima, 1978 a.  
Estampa I, fig. 12 

 
Descrição: Esporo trilete de contorno circular a subtriangular arredondado. 
Exina espessa (2-5 µm) e lisa. Marca trilete visível, laesuras retas, com 
comprimento de cerca da metade do tamanho do raio. Caracteristicamente, a 
marca trilete é circuncidada por um margo muito largo, onde a exina apesar de 
mais espessa e escura, permanece lisa. 
 
Dimensões: 50 - 65 μm (68 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Matoniaceae 
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Infraturma PERINOTRILITI Erdtmann, 1947 emend. Dettmann, 1963. 
Gênero Densoisporites (Weyland & Krieger, 1953) Dettmann, 1963. 

Gênero Crybelosporites Dettmann, 1963. 
Espécie-tipo: Crybelosporites striatus (Cookson & Dettmann) Dettmann, 

1963. 
 

Crybelosporites pannuceus (Brenner) Srivastava, 1975. 
Estampa I, fig. 13. 

 
Brenner (1963, p.66) 
 
Descrição: Esporo trilete totalmente envolvido por um perispório. Contorno 
circular a subcircular, exina espessa, lisa e escabrada. Marca trilete atingindo 
cerca de ¾ do raio do grão. Perispório fino (<1 μm), liso, extremamente 
dobrado. 
 
Dimensões: 55 – 75 μm (42 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Lycopodiaceae 
 

Crybelosporites sp 
Estampa I, fig. 14. 

 
Brenner (1963, p. 66) 
 
Descrição: Esporo trilete totalmente envolvido por um perispório, com uma 
projeção delgada em sua porção distal. Contorno circular, achatado na porção 
distal, exina espessa.  Muito opaco na sua porção central. 
 
Dimensões: 60 μm (20 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Lycopodiaceae 
 
 

POLLENITES 
Anteturma VARIEGERMINANTES R. Potonié, 1975. 

Turma SACCITES Erdtman, 1947. 
Subturma MONOSACCITES CHITALEY, 1951 emed. Potonié & Kremp, 

1954. 
Infraturma SACCIZONATI Bharadwaj, 1957. 

Gênero Callialasporites Dev, 1961. 
Espécie-tipo: Callialasporites trilobatus (Balme) Dev, 1961. 

 
Callialasporites dampieri (Balme) Dev, 1961. 

Estampa II, fig. 01. 
 

Vide Balme (1957, p. 33) para descrição, diagnose e sinonímia. 
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Descrição: Grão de pólen monossacado, âmbito circular, saco visível na 
região equatorial do grão, caracteristicamente marcado por dobras que se 
distribuem radialmente. 
 
Dimensões: 55 μm (7 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Família Araucariaceae 
 

Subturma POLYSACCITES Potonié, 1975. 
Infraturma DISACCIATRILETI Leschick, 1955 emend. Potonié, 1958. 

Gênero Podocarpidites Cookson, 1947 emend. Potonié, 1958. 
Espécie-tipo: Podocarpidites ellipticus Cookson. 

 
 

Podocarpidites ohikaensis Couper, 1955.  
Estampa II, fig. 02. 

 
Descrição: Pólen trissacado, contorno aproximadamente circular. Corpo 
central com exina espessa, punctata. Sacci pequenos, posicionados na parte 
superior do grão. 
 
Dimensões: 50 μm (3 exemplares). 

 
Afinidade Botânica: Família Podocarpaceae 

 
.Turma ALETES, KRIPTAINAPERTURATES Ibraim, 1933. 

Subturma AZONALETES (Luber, 1935) Potonié & Kremp, 1954. 
Infraturma PSILONAPITI Erdtman, 1947. 

Gênero Inaperturopollenites (Pflug, 1953 ex Thompson & Pflug, 1953, 
Potonié,1958) Potonié, 1966. 

Espécie-tipo: Inaperturopollenites dubius (Potonié & Venitz) Thomson & 
Pflug, 1953. 

 
 

Inaperturopollenites turbatus Balme, 1957 (Sensu Regali et al.,1974). 
Estampa II, fig. 03. 

 
 Balme (1957, p. 35)  
 
Descrição: Pólen inaperturado de contorno circular. Exina espessa e escura, 
escabrada. No centro de uma dessas faces, há um espessamento da exina de 
formato circular, em torno de qual formam-se dobras que acompanham o 
contorno equatorial do grão. 
 
Dimensões: 70 μm (4 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Taxodiaceae/Taxaceae/Cupressaceae 
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Inaperturopollenites dubius (Potonié e Venitz) Thompsom e Pflug, 1953. 
Estampa II, fig. 04. 

 
Thompson e Pflug (1953, p.194)  
 
Descrição: Pólen inaperturado de contorno circular. Exina fina, lisa, 
frequentemente dobrada. 
 
Dimensões: 25-40 μm (7 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Desconhecida 
 

Inaperturopollenites orbicularis Nilsson, 1958. 
Estampa II, fig. 05. 

 
 Vide Nilson (1958, p.68)  
 
Descrição: Pólen inaperturado de contorno circular, exina espessa e escura, 
psilada. 
 
Dimensões: 25-40 μm (14 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Desconhecida 
 

Inaperturopollenites simplex Regali al et., 1974. 
Estampa II, fig. 06. 

 
 Regali et al. (1974, p. 270)  
 
Descrição: Pólen inaperturado, liso, contorno circular. Exina fina, cor escura, 
estratificada. A nexina forma um corpo central, envolvido por um perispório 
curto, transparente, sem projeções. O perispório excede lateralmente o corpo 
central em cerca de 2 μm. 
 
Dimensões: 50- 60 μm (11 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Taxodiaceae/Taxaceae/Cupressaceae 
 

Infraturma GRANULONAPITI Cookson, 1947. 
Gênero Araucariacites Cookson, 1947 ex Couper, 1953. 
Espécie-tipo: Araucariacites australis Cookson, 1947. 

 
Araucariacites australis Cookson, 1947. 

Estampa II, fig. 07. 
 

Vide Cookson (1947, p.130) para descrição. 
 
Descrição: Grão de pólen inaperturado, âmbito circular com dimensões 
elevadas. Exina fina, suavemente escabrada, frequentemente dobrada. 
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Comentários: Caracteriza-se em uma das espécies mais comum no material 
estudado. Segundo Lima (1987a) esta espécie é bastante frequente em 
associações jurássicas e cretáceas do mundo. 
 
Dimensões: 50 – 85 μm (68 exemplares). 
 
Afinidade botânica: Araucariaceae 
 

 
Araucariacites guianensis Van Der Hammen & Burger, 1966. 

Estampa II, fig. 08. 
 

Van Der Hammen & Burger (1966, p.178) 
 
Descrição: Pólen inaperturado de contorno circular. Exina espessa, 
inteiramente recoberta por uma escultura granular, claramente definida. Similar 
a A. australis Cookson nos demais caracteres. 
 
Dimensões: 60 – 70 μm (6 exemplares) 
 

Afinidade botânica: Araucariaceae 
Infraturma CIRCUMPOLLINI Klaus, 1960. 

Gênero Classopollis Pflug, 1960. 
Espécie-tipo: Classopollis classoides, Pflug, 1960. 

 
Classopollis classoides Pflug, 1953. 

Estampa II, figs. 09 e 10. 
 

Vide Pflug (1953, p. 91) para descrição. 
 
Dimensões: 30 - 40 μm (181 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Cheirolepidiaceae 
 
 

Classopollis alexi, Burger, 1965. 
Estampa II, figs. 11 e 12. 

Lima (1978a, p.202)  
 
Descrição: Pólen de contorno circular, distalmente monoporado, possuindo 
uma banda equatorial espessa. A exina dos hemisférios é fina e escabrada. A 
banda equatorial possui uma largura de 8 a 10 μm, contendo uma série de 
estrias que seguem paralelas em torno do equador, em numero que varia de 8 
a 11, ocasionalmente interrompidas ou bifurcadas. Próximo a margem da 
banda equatorial, aparece uma faixa em forma de anel onde a exina é 
notavelmente mais fina (rímula). O poro distal tem formato circular, medindo de 
5 a 7 μm de diâmetro, no qual a exina é mais fina. O polo proximal apresenta 
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uma área de formato triangular, também com exina mais fina, medindo de 10 a 
12 μm. Esta área apresenta a região de contato entre os grãos na tétrade. 
 
Dimensões: 34,31 – 39,56 μm (72 exemplares). 
 
Comentário: É uma das espécies mais abundantes em nosso material, 
possuindo um grande valor do ponto de vista quantitativo. É cosmopolita, 
sendo encontrada principalmente em sedimentos jurássicos. Difere de C. 
classóides Pflug pela exina mais fina, e pela largura da banda equatorial. 
 

Afinidade botânica: Cheirolepidiaceae 
 

Classopollis torosus, (Reissinger) Couper, 1958 
Estampa III, fig. 01. 

Reissinger (1958, p.156)  
 
Descrição: Pólen de contorno circular, às vezes totalmente deformado. 
Espessamento equatorial da exina, em forma de uma banda de endostrias 
anulares, em numero variável, cada uma com aproximadamente 1μm de 
largura. Uma marca de união pode ser vista, em formato triangular, mal 
definida. Poro distal também pouco visível. Exina escabrada. 
 
Dimensões: 30 – 40 μm (19 exemplares). 
 
Comentário: Difere de C. classoides, a espécie mais próxima pelas dimensões 
menores e exina menos ornamentada. 
 

Afinidade botânica: Cheirolepidiaceae 
 

Classopollis brasiliensis, Herngreen, 1975. 
Estampa III, fig. 02. 

Herngreen (1975, vol. 26, p.59)  
 
Descrição: Pólen de contorno circular, exina fina e escabrada. Faixa equatorial 
medindo de 5 a 8 μm de largura, com aproximadamente 8 estrias nítidas e 
paralelas, ocasionalmente bifurcadas. A rímula é pouco visível, bem como a 
marca de união. O poro distal é também dificilmente observável. 
 
Dimensões: 30 – 40 μm (24 exemplares). 
 
Comentário: A exina fina, a ausência de rímula, poro e marca de união 
colocam imediatamente este tipo na espécie mencionada. 
 

Afinidade botânica: Cheirolepidiaceae 
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Gênero Circulina Malyawkina, 1949. 
Espécie-tipo: Circulina funifera Malyawkina, 1949. 

 
Circulina meyeliana Klaus, 1960. 

Estampa III, fig. 03. 
 

Klaus (1960, vol. 15, p.99)  
 

Descrição: Pólen de contorno circular em vista polar. Polo proximal marcado 
por um leptoma triangular. Polo distal com um poro central de formato 
perfeitamente circular, com exina igualmente fina. A exina torna-se 
gradualmente espessa, da periferia, representada pelo equador, em direção ao 
poro proximal, até a altura do leptoma triangular, que é muito pequeno. Não há 
evidência de estrias equatoriais e a rímula é pouco visível. 
 
Dimensões: 25 - 35 μm (4 exemplares). 
 
Afinidade botânica: Cheirolepidiaceae 
 
 

Circulina minima Herngreen, 1971. 
Estampa III, fig. 04. 

 
Herngreen (1971, vol. 14, p300)  

 
Descrição: Grão de pólen de contorno circular, dimensões muito pequenas. 
Polo proximal representado por uma área triangular mais fina, polo distal por 
um poro. Não há evidencias de rímula ou estrias equatoriais. Exina lisa e 
punctata.  
 
Dimensões: 28 - 35 μm (7 exemplares). 
 
Comentários: A espécie em questão foi originalmente descrita para o 
Wealdeniano da França. Esta combinação fora do gênero Classopolis se dá 
pela ausência de estrias equatoriais. 
 
Afinidade botânica: Cheirolepidiaceae 

 
 

Turma PLICATES (Naumova, 1937,1939) Potonié, 1960. 
Subturma COSTATES Potonié, 1970. 
Infraturma COSTATI, Potonié, 1970. 

 
Gênero Equisetosporites (Daugherty, 1941) emend. Singh, 1964. 

Espécie-tipo: Equisetosporites chinleana Daugherty, 1941. 
Equisetosporites acicularis Lima, 1978 

Estampa III, fig. 05 
 

Lima (1978, p. 222)  
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Descrição: Pólen de contorno fusiforme alongado, comprimento de cerca de 4 
vezes a largura máxima. Ornamentação constituída de costelas finas, 
acompanhando todo o comprimento do grão. As costelas são pouco 
irregulares, sendo frequentemente ramificadas, mas fundindo-se 
caracteristicamente nas extremidades. 
 
Dimensões: C.= 60 - 75 μm, L.= 25 μm (3 exemplares). 
 
Comentários: Esta espécie difere de todas as outras descritas para o gênero 
Equisetosporites pela sua forma alongada, com as extremidades ponteagudas. 
A espécie mais próxima e Equisetosporites elongatus HOROWITZ que, 
contudo, não é tão alongada nem possui as extremidades afiladas. 
 

Afinidade botânica: Ephedrales 
 

Equisetosporites fragilis Lima, 1978 
Estampa III, fig. 06 

 
Lima (1978, p.225)  
 
Descrição: Pólen de contorno oval alongado, acoplado. Exina muito fina, 
coberta por costelas mal definidas, que se orientam no sentido do eixo maior. 
Estas costelas raramente percorrem uma área superior a metade do 
comprimento do grão, interrompendo-se e desaparecendo em áreas onde a 
exina é lisa, enquanto, paralelamente, outras se iniciam. A exina é uniforme 
espassada, não havendo protuberâncias nas extremidades. As costelas são 
largas e separadas por canais muito finos (menos de 1 μm). 
 
Dimensões: C.= 50 μm, L.= 25 μm (10 exemplares). 
 
 

Afinidade botânica: Ephedrales 
 
 

Gênero Singhia  Srivsatava, 1968. 
Espécie-tipo: Singhia diversus (Stover) Srivastava, 1968. 

Singhia multicostata Brenner 1978 
Estampa III, fig. 07 

 
Brenner (1963, p.90)  
 
Descrição: Grão poliplicado de contorno oval, sendo umas das extremidades 
mais afiladas do que a outra. Exina com duas camadas, sendo a externa 
ornamentada com pregas longitudinais bem marcadas, irregulares, às vezes 
bifurcadas, que nunca percorrem todo o comprimento do grão. Exina 
uniformemente espessa com áreas lisas próximas as extremidades. 
 
Dimensões: C.= 80 μm, L.= 30 μm (2 exemplares). 



115 

 

 

 

 
Afinidade botânica: Ephedrales 

Gênero Gnetaceaepollenites Thiergart, 1938. 
Espécie-tipo: Gnetaceaepollenites ellipticus Thiergart, 1938. 

 
Gnetaceaepollenites jansonii (Pocock) Lima, 1978 a. 

Estampa III, fig. 08 
 

Lima (1978a, p. 238)  
 
Descrição: Pólen plicado de contorno fusiforme a oval regular. Exina com duas 
camadas, sendo a externa diferenciada de modo a formar cerca de 14 costelas 
paralelas, cada uma possuindo de 3 a 4 μm de largura. Estas costelas são 
muito espessas, de contorno semicircular, lisas e separadas por canais onde 
falta a camada externa, cem cerca de 1 a 1,5 μm de largura. Dispõem-se 
obliquamente em relação ao eixo maior do grão, aparecendo entrecruzadas por 
superposição das facies. Nas extremidades dos grãos as mesmas estreitam-
se, tocando-se sem que hajafusão. 
 
Dimensões: C.= 113,14 μm, L. = 63,05 μm (3 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Ephedraceae/Gnetaceae/Welwitshiaceae 
 

Gênero Steevesipollenites Stover, 1964. 
 

Steevesipollenites cupuliformes Azema & Boltenhagem, 1974. 
Estampa III, fig. 09. 

 
Azema & Boltenhagem (1974, p.29)  
 
Descrição: Pólen de forma elipsoidal alongada, ornamentado por grande 
número de costelas lisas irregulares. Nas duas extremidades a exina se 
espessa, formando duas “calotas” em forma decrescente. A exina possui duas 
camadas, sendo a interna muito fina e transparente, visível apenas nos canais 
estreitos que separam as costelas. 
 
Dimensões: C.= 78,8 - 78,24 μm, L= 27,94 - 28,23 μm (30 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Ephedraceae/Gnetaceae/Welwitshiaceae. 
 
 

Subturma MONOCOLPATES (MONOSULCITES e ZONOCOLPATES) 
Potonié, 1970. 

Infraturma SCULPATI Potonié, 1970. 
Gênero Stellatopollis Doyle, Van Campo & Lugargon, 1975. 
Espécie-tipo: Stellatopollis barghoornii Doyle et al., 1975. 

 
Stellatopollis araripensis Lima, 1978 a. 

Estampa III, fig. 10 
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 Lima (1978a, p, 272, 273) 
 
Descrição: Pólen monosulcado, contorno circular à oval. Exina inteiramente 
recoberta por projeções de seção triangular de ápices agudos, agrupados em 
séries de 6, circundando lumina lisos. Na parte central aparecem um grande 
leptoma oval, também recoberto pelas projeções. 
 
Dimensões: C.= 44,1 – 47,63 μm, L.= 31,58 – 33,7μm (13 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Liliaceae/Euphorbiaceae 
 

Stellatopollis dubius Lima 1978 a. 
Estampa III, fig. 11. 

 
Lima (1978a, p. 274) 
 
Descrição: Pólen monosulcado de contorno oval. Exina parcialmente recoberta 
por processos claviformes de seção triangular, arranjados em grupos de 5 ou 6 
em torno de lumina circulares. Os grupos são mais densamente representados 
nas proximidades de um leptoma de formato alongado, sendo as áreas laterais 
completamente lisas. 
 
Dimensões: C.= 61,85 – 64,38 μm, L.= 36,37 - 38,47 μm (15 exemplares). 
 
Comentário: Esta espécie é caracterizada pela existência de áreas lisas nos 
lados do grão, diferindo, portanto das outras espécies atribuídas ao gênero, 
onde a ornamentação recobre inteiramente a superfície. 
 

Afinidade botânica: Liliaceae/Euphorbiaceae 
 

Stellatopollis sp.  Lima 1978 a. 
Estampa III, fig. 12. 

Lima (1978a, p. 274) 
 
Descrição: Pólen monosulcado de contorno oval, totalmente ornamentado por 
processos claviformes de seção triangular dispostos em conjunto de sets. Os 
conjuntos são esparsamente distribuídos, e as dimensões de cada processo 
são muito pequenas (+/- 1 μm). O leptoma é alongado, sendo igualmente 
ornamentado pelos processos. 
 
Dimensões: C.= 61,85 – 64,38 μm, L= 36,37 - 38,47 μm (12 exemplares). 
 
Comentário: Esta espécie é caracterizada pela existência de áreas lisas nos 
lados do grão, diferindo, portanto das outras espécies atribuídas ao gênero, 
onde a ornamentação recobre inteiramente a superfície. 
 

Afinidade botânica: Liliaceae/Euphorbiaceae 
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Turma MONOLETES Ibrahim, 1933 
Subturma AZONOMONOLETES Luber, 1935. 

Infraturma LAEVIGATOMONOLETI Dibowa & Jachowicz, 1957. 
Gênero Laevigatosporites, (Ibrahim, 1933) Schopf, Wilson & Bental, 1944. 

Espécie-tipo: Laevigatosporites vulgaris Ibrahim, 1933. 
 

Laevigatosporites ovatus Ibrahim, 1933. 
Estampa IV, fig. 01. 

Singh (1964, p 99) 
 
Descrição: Pólen monosulcado, colpo medindo ½ a 2/3 do comprimento do 
grão, bordejado por um margo fino. 
 
Dimensões: C.= 28 a 35 μm, L.= 28 μm (3 exemplares). 
 

Afinidade botânica: Dicotyledoneae 
 

 Subturma TRIPTICHES Naumova, 1939. 
Infraturma ISOTRICOLPATI potonié, 1970. 

Gênero Psilatricolpites, Van der Hammen, 1970. 
Espécie-tipo: Psilatricolpites incoptus Van der Hammen. 

 
Psilatricolpites pachieximus Couper, 1953. 

Estampa IV, fig. 02. 
Couper (1953, p 62) 
 
Descrição: Pólen tricolpado psilado, prolado, com leves espessamentos nas 
áreas polares. Exina intectada, medindo aproximadamente 1,6 μm. 
 
Dimensões: C.= 28 μm, L.= 20μm (7 exemplares). 
 
 

Afinidade botânica: Euphorbiaceae 
 

Infraturma QUAESILAEVIGATI Potonié, 1970 
Subinfraturma ACAVATI Lima, 1978 

 
Gênero Bennettitaepollenites Thiegart, 1949. 

Espécie-tipo: Bennettitaepollenites lucifer, 1949. 
 

Bennettitaepollenites minimus Singh, 1964. 
Estampa IV, fig. 03. 

 
Descrição: Grão de pólen monocolpado de contorno oval. Exina espessa, 
punctata. Sulco representada por um leptoma largo, circuncidado por dobras 
marginais na exina, que alcançam 5 μm de largura. 
Dimensões: C. =27- 35 μm, L= 17 a 20 μm (4 exemplares) 
 

Afinidade botânica: Bennetitales 
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Gênero Dejaxpollenites 
Espécie-tipo: Dejaxpollenites foveoreticulatus 
Dejaxpollenites microfaveolatus Dino, 1994. 

Estampa IV, fig. 04. 
 

Descrição: Grão de pólen zonocolpado, de âmbito 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. Corpo Central: Zonocolpado, possui exina lisa, 
mais espessa e escura que a camada externa; Camada externa: Zonocolpada, 
exina fina, cerca de 1,0 a 1,5 μm, densamente ornamentada com favéolas 
homogeneamente distribuídas por toda a superfície do grão. 
Dimensões: C. =30 μm, L= 20 a 25 μm (1 exemplar) 

Afinidade botânica: Liliaceae/Euphorbiaceae. 
 
 
 

ALGAS 
 

DIVISÃO: Chlorophycophyta. 
CLASSE: Chlorophyceae. 

ORDEM: Chlorococcales Marchand emend. Pascher, 1915. 
FAMÍLIA: Botryococcaceae. 

 
Gênero: Botryococcus Kutzing, 1849. 

Espécie-tipo: Botryococcus braunii Kutzing, 1849. 
 
 

Botryococcus braunii Kutzing, 1849. 
Estampa V, figs. 01 e 02. 

 
Comentário: Presente em praticamente em todos os níveis da seção, sendo 
constituintes do resíduo orgânico amorfo do material. 

 
 
 

ESPOROS ‘INCERTAE SEDIS” 
 

Gênero Schizosporis Cookson & Dettmann, 1959. 
Espécie-tipo: Schizosporis reticulatus Cookson & Dettmann, 1959 

. 
Schizosporis parvus Cookson & Dettmann, 1959. 

Estampa V, figs. 03 e 04. 
 

Cookson & Dettmann (1959, p.216)  
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Descrição: Esporo elíptico em vista polar. Exina com duas camadas, sendo a 
nexina fina e a sexina espessa, lisa. Caracteristicamente este esporo é dividido 
equatorialmente em duas seções fusiformes estreitas e alongadas. 
 
Dimensões: C.= 60 a 100 μm, L.= 50 μ 
m (25 exemplares). 
 
 

Afinidade botânica: Desconhecida. 
 

Schizosporis sp. 
Estampa VI, figs. 01 e 02. 

 
Descrição: Esporo de contorno fusiforme. Caracteristicamente este esporo é 
dividido equatorialmente em duas seções fusiformes estreitas e bastante 
alongadas, chegando a (+/- 250 μm), não havendo registros na literatura 
consultada de quaisquer esporos nesta dimensão. Nexina fina. 
 
Dimensões: C.= 350 μm, L.= 60 a 100 μm (10 exemplares). 
 
 

Afinidade botânica: Desconhecida. 
 
 

DINOFLAGELADOS 
 

DIVISÃO PIRROPHYTA Pascher, 1914. 
CLASSE DINOPHYCEAE Fritsch, 1935. 
FAMÍLIA PERIDINIACEAE Gocht, 1957. 

 
Gênero Subtilisphaera Jain & Millepied, 1973 emend. Lentin & Williams, 

1984. 
Subtilisphaera senegalensis Jain & Millipied, 1973 

Estampa VII, fig. 01 
 
 

Vide Jain & Millipied (1973, p. 27-28) para comentários. 
 
Dimensões: C.= 50 μm, L.= 40μm, Chifre Apical= 6 μm (02 exemplares). 
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MICROPLANCTON MARINHO 
ORDEM FORAMINIFERA d´Orbigny, 1826. 

SCYTINASCIA Deák, 1964. 
 

Gênero Rhodonascia Deák, 1964. 
Espécie-tipo: Rhodonascia majzoni Deak, 1964. 

 
Rhodonascia bontei  Deak, 1964. 

ESTAMPA VII, figs. 02, 03 e 04. 
 
 

Deák (1964, P.105)  
 
Descrição: Scytinascia megalosférica em forma de roseta, composta de cerca 
de 8 câmaras imbricadas. As câmaras são cuneiformes, constituindo duas 
voltas de enrolamento. Na volta externa existem cerca de 3 câmaras de 
dimensões aproximadamente iguais, enquanto na interna aparecem cerca de 5, 
menores que as outras, diminuindo progressivamente de tamanho. A superfície 
das câmaras é lisa, não sendo visível o prolóculo. 
 
Dimensão: 60 a 90 μm de diâmetro (10 exemplares) 
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