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RESUMO 

 

 
 A análise palinológica das rochas pertencentes às bacias de Fonseca e Gandarela 

revelou os seguintes aspectos: 

Bacia de Fonseca 

• Foram identificadas duas zonas palinológicas e duas unidades cronoestratigráficas: 

Zona Retibrevitricolpites triangulatus (Eoceno Superior) e Zona Dacrydiumites 

florinii (Oligoceno). 

• Durante o Neoeoceno vigoraram climas tropicais, e a partir do Oligoceno verificou-se 

uma mudança para condições climáticas subtropicais. 

• As variações fenotípicas apresentadas pela microalga Botryococcus braunii foram 

associadas às condições estressantes do ambiente. 

Bacia do Gandarela 

• De acordo com a análise do padrão de distribuição de palinomorfos, realizada no 

intervalo entre o Neoeoceno ao Eomioceno, foram observadas concentrações elevadas 

nas porções mais rasas da bacia. Os grãos de pólen de angiospermas e gimnospermas 

apresentaram uma distribuição mais ampla, quando comparada com a distribuição dos 

esporos de pteridófitas, devido a sua maior capacidade de flutuação. 

A análise sedimentológica revelou os seguintes aspectos: 

Bacia de Fonseca 

• Foram definidas cinco fácies sedimentares relacionadas à depósitos de canal 

meandrante, meandro abandonado e lagoa de cheia. 

Bacia do Gandarela 

• Foram descritas sete fácies sedimentares associadas à depósitos lacustres e de fluxos 

de detritos. Entre o Neoeoceno e o Eomioceno ocorreram variações na direção do 

aporte sedimentar, identificadas através da migração dos depocentros. 

Sobre o tectonismo: 

• A atividade tectônica nas duas bacias foi mais intensa durante o Oligoceno, sendo 

responsável pela geração de falhas normais sindeposicionais e altos e baixos 

estruturais. 
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ABSTRACT 

 

 
The palynological analysis of sedimentary rocks from Fonseca and Gandarela basins 

revealed: 

Fonseca basin 

• Two palynological biozones and two chronostratigraphic units were identified: 

Retibrevitricolpites triangulatus Zone (Late Eocene) and Dacrydiumites florinii 

(Oligocene). 

• During the late Eocene occurred tropical climates and the Oligocene was 

characterized by change to subtropical climates. 

• Phenotypic variations showed by microalga Botryococcus braunii were associated 

to environmental stress conditions. 

Gandarela basin 

• High concentrations of palynomorphs were observed in the shallowest area of the 

Gandarela basin according to pattern of the palynomorphs distribution, concerning 

to interval between the late Eocene to the early Miocene. The angiosperm and 

gimnosperm pollen grains showed a wider distribution than fern spores, due to 

their buoyancy capacitiy. 

In relation to sedimentological analysis: 

Fonseca basin 

• Five sedimentary facies were defined and associated to meander channel, oxbow 

lake and pond deposits. 

Gandarela basin 

• Seven sedimentary facies were identified and related to debris flows and lacustrine 

deposits. Changes in the direction of sedimentary flux occurred during the period 

between the late Eocene and the early Miocene, based on the migration of 

depocenters. 

About tectonic aspects: 

• The tectonic activity in the both basins was intense during the Oligocene epoch 

and it was identified by sindepositional normal faults and horst and graben 

structures. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
 O Quadrilátero Ferrífero é reconhecido, historicamente, pelo conjunto de rochas 

arqueanas e proterozóicas amplamente estudadas sob o ponto de vista estratigráfico, estrutural 

e econômico. Sobrepostas à estas rochas são observadas, localmente, diversas coberturas 

sedimentares de idade cenozóica. Estas rochas e sedimentos são, relativamente, carentes de 

estudos palinológicos e sedimentológicos mais detalhados, que são ferramentas importantes 

para auxiliar na compreensão dos aspectos bioestratigráficos, paleoecológicos e dos ambientes 

deposicionais. 

 As primeiras citações à respeito da ocorrência de coberturas sedimentares cenozóicas 

no Quadrilátero Ferrífero foram realizadas nos idos de 1884 pelo pesquisador francês Henry 

Gorceix. Neste contexto, merecem destaque as bacias do Gandarela Fonseca, devido a sua 

importância histórica e científica no cenário nacional. 

Na bacia do Gandarela, durante a década de 1970, a empresa Minerações Brasileiras 

Reunidas S.A. (M.B.R.) realizou uma série de testemunhagens de subsuperfície com o 

objetivo de delimitar os depósitos de linhito abundantes na região. Nesta campanha foram 

executados 20 furos de sondagem, sendo este acervo o registro mais completo, até o 

momento, da sedimentação continental terciária no Brasil. 

Historicamente, a bacia de Fonseca é reconhecida através dos diversos trabalhos 

paleobotânicos que revelaram as belíssimas e bem preservadas impressões foliares 

fossilizadas ali encontradas, abundantemente. 

As bacias do Gandarela e de Fonseca foram selecionadas por este trabalho devido a 

ocorrência expressiva de rochas ricas em matéria orgânica presentes nos depósitos que 

constituem estas bacias, sendo um aspecto favorável para a análise palinológica. 

 A análise palinológica realizada nestas duas bacias sedimentares revelou um universo 

palinológico extremamente diversificado sendo representado por esporos de pteridófitas e 

fungos, grãos de pólen de angiospermas e gimnospermas e algas. Dessa forma, através da 

Palinologia foi possível determinar, com maior precisão, a idade dos sedimentos da bacia de 
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Fonseca, caracterizar os aspectos paleoecológicos e paleoflorísticos desta bacia e definir o 

padrão de distribuição dos palinomorfos na bacia do Gandarela. Comparando os 

agrupamentos palinológicos das bacias do Gandarela e de Fonseca observou-se que o 

ambiente deposicional apresentou uma grande influência nestas bacias. Dessa forma, foi 

realizada a análise sedimentológica com o objetivo de determinar os ambientes deposicionais 

presentes. 

 

1.1 - OBJETIVOS 
 

 Os objetivos propostos neste trabalho foram traçados a partir da necessidade de 

estudos mais detalhados envolvendo a datação, a definição dos aspectos paleoclimáticos e 

paleoecológicos das coberturas terciárias localizadas no Quadrilátero Ferrífero. O maior 

volume de trabalhos publicados relativos à sedimentação continental terciária abrange, 

principalmente, as bacias sedimentares situadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

As coberturas terciárias localizadas no Quadrilátero Ferrífero vem sendo analisadas 

sob o ponto de vista palinológico, sedimentológico e tectônico, há onze anos no Departamento 

de Geologia/UFOP. Este trabalho pretende contribuir com informações bioestratigráficas mais 

precisas que auxiliarão na análise temporal dos eventos tectônicos atuantes na região, durante 

o Cenozóico, além da exposição de dados associados às variações climáticas de caráter 

regional. A seguir são apresentados os objetivos específicos a serem trabalhados para as 

bacias de Fonseca e Gandarela. 

 

BACIA DE FONSECA 

 

• Análise palinológica  

• Classificação taxonômica dos elementos que constituem a assembléia palinológica 

desta bacia; 

• Determinação dos palinomorfos-index; 

• Determinação das unidades bioestratigráficas (biozonas) e cronoestratigráficas 

(cronozonas); 

• Análise paleoclimática; 

• Análise paleolimnológica com base no conteúdo algálico.  

• Análise sedimentológica 
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• Determinação das fácies sedimentares; 

• Definição do ambiente deposicional; 

• Evolução paleoambiental. 
 

BACIA DO GANDARELA 
 

• Análise palinológica 

• Análise do padrão de distribuição dos esporos de pteridófitas, grãos de pólen de 

gimnospermas e grãos de pólen de angiospermas para auxiliar no estudo das variações 

ambientais desta bacia sedimentar no decorrer do tempo. 

• Estudo comparativo entre as microalgas observadas nesta bacia e em Fonseca, para 

auxiliar na determinação de parâmetros limnológicos. 

• Análise sedimentológica 

• Determinação das fácies sedimentares; 

• Definição do ambiente deposicional; 

• Evolução paleoambiental. 
 

1.2 � LOCALIZAÇÃO 

 

 O Quadrilátero Ferrífero compreende uma região de aproximadamente 7000 km2 

situada na porção sul-sudeste do Cráton de São Francisco (Almeida 1977).(Figura 1). 

A bacia do Gandarela encontra-se localizada na porção sudoeste do sinclinal 

Gandarela, Quadrilátero Ferrífero - Minas Gerais (figura 2A). O acesso à área é realizado, a 

partir da cidade de Ouro Preto, através da rodovia estadual MG-262 e, próximo ao quilômetro 

50, segue-se a estrada não pavimentada em direção à cidade de Rio Acima. Chegando a esta 

localidade, toma-se a estrada que leva ao entroncamento de Vigário da Vara. Após 21,4 

quilômetros chega-se ao afloramento principal próximo à sede da Fazenda do Gandarela 

(pertencente à Minerações Brasileiras Reunidas S.A.). A bacia do Gandarela localiza-se em 

uma área delimitada pelas coordenadas 43040�13�W, 43041�13�W, 20003�40�S e 20002�43�S. 

Na figura 2B encontra-se representada a localização dos furos de sondagem realizados pela 

M.B.R. 

 A bacia de Fonseca localiza-se na porção leste do Quadrilátero Ferrífero próxima à 

Serra do Caraça. O acesso a área é realizado a partir da cidade de Mariana, tomando-se a 
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estrada que liga esta cidade à Santa Bárbara até a rodovia estadual MG 326, seguindo em 

direção a Fonseca, distrito de Alvinópolis (Figura 3A). 

De um modo geral, os afloramentos visitados na bacia de Fonseca apresentaram-se 

mal preservados, não sendo possível definir, com clareza, a maioria das estruturas 

sedimentares. Dessa forma, foram analisados os afloramentos (Figura 3B) constituídos por 

sedimentos ricos em matéria orgânica, pertencentes à Formação Fonseca, apropriados para a 

análise palinológica. Estes afloramentos localizam-se entre as coordenadas 43005�W, 

43020´W, 20009�38�S e 20010�21�S. É importante salientar que embora a extensão dos 

depósitos sedimentares que preenchem a bacia de Fonseca seja grande, as rochas com 

potencial para a análise palinológica afloram em poucos locais, sendo encontradas, 

exclusivamente, na região próxima ao distrito de Fonseca. 
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0 100km
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Figura 1 � Localização do Quadrilátero Ferrífero no Cráton de São Francisco (modificado de 

Mascarenhas et al. 1984). 
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CAPÍTULO 2 

 

MÉTODO DE TRABALHO 

 
 

 Para auxiliar a realização dos objetivos traçados por este trabalho, foi necessária a 

organização de algumas etapas para viabilizar a obtenção de informações pertinentes aos 

aspectos palinológicos e sedimentológicos das bacias do Gandarela e Fonseca. Foram 

definidas as seguintes etapas: 
 

 

2.1 � COLETA DE AMOSTRAS 

 

 2.1.1 � Bacia do Gandarela 
 

 As amostras analisadas neste trabalho foram coletadas nos testemunhos de sondagem 

das rochas da bacia do Gandarela. Atualmente, estes testemunhos encontram-se armazenados 

no galpão do Centro de Pesquisa do Miguelão, de propriedade da empresa Minerações 

Brasileiras Reunidas S.A. (M.B.R.). No entanto, a conservação deste material apresenta-se 

parcialmente comprometida em alguns intervalos, nos quais foram constatadas algumas 

perdas do registro sedimentar. Quinze testemunhos estavam disponíveis para a amostragem, 

não sendo encontrados os testemunhos FS7, FS11, FS12, FS13 e FS15. 

 Os testemunhos analisados foram os seguintes: FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6, FS8, 

FS9, FS10, FS14, FS16, FS17, FS18, FS19 e FS20.(Figura 2B) 

 As amostras foram coletas respeitando-se um intervalo médio de 10 a 20cm de 

distância entre elas, perfazendo um total de 2052 amostras utilizadas (ver anexo I) para 

auxiliar a análise de fácies e o estudo sobre a evolução paleoambiental desta bacia sedimentar. 

Todo este material foi catalogado sendo devidamente armazenado na litoteca do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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 2.1.2 � Bacia de Fonseca 
 

 As amostras utilizadas para a análise palinológica foram coletadas em afloramentos 

selecionados durante a etapa de campo. A partir das 92 amostras coletadas foram 

confeccionadas 104 lâminas palinológicas sendo listadas no anexo II deste volume. 
 

 

2.2 � CONFECÇÃO DE LÂMINAS PALINOLÓGICAS 
 

 Para a realização desta etapa foi necessária, inicialmente, a implantação do método 

padrão de tratamento de lâminas palinológicas nos laboratórios do Departamento de Geologia 

da Universidade Federal de Ouro Preto. Foram realizadas diversas tentativas para adequar este 

método às condições encontradas nestes laboratórios e reduzir, quando possível, os custos 

deste tratamento, sem afetar a qualidade final das lâminas. 

 A confecção de lâminas palinológicas ficou restrita às 92 amostras coletadas na bacia 

de Fonseca, sendo montadas 104 lâminas a partir deste material. O levantamento de dados 

palinológicos da bacia do Gandarela, apresentados neste trabalho, foi baseado no estudo das 

70 lâminas utilizadas por Pinto & Regali (1990) e Maizatto (1993). As amostras, utilizadas 

para a confecção destas lâminas, foram coletadas dos testemunhos de sondagem representados 

no anexo III. 

Para o tratamento palinológico foram adotados os métodos sugeridos por Uesugui 

(1979) e utilizados rotineiramente no laboratório do setor de bioestratigrafia e paleoecologia 

do SEBIPE/CENPES/PETROBRÁS. Cada etapa envolvida na confecção de lâminas 

palinológicas foi realizada em diferentes laboratórios dos Departamentos de Minas (DEMIN) 

e de Geologia (DEGEO) da Universidade Federal de Ouro Preto. As etapas de pesagem das 

amostras e montagem das lâminas foram feitas no Laboratório de Sedimentologia (DEGEO). 

As etapas envolvendo a utilização de reagentes químicos (HCl, HF e HNO3) foram realizadas 

na capela do Laboratório de Processamento de Minerais (DEMIN) e, finalmente, para a 

separação dos palinomorfos com ZnCl2 foi utilizada a centrífuga do Laboratório de 

Difratometria de Raios-X (DEGEO).  

O método compreendeu as seguintes etapas: 
 

1a Etapa: Pesagem das Amostras 
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 Inicialmente as amostras foram fragmentadas para facilitar o ataque químico dos 

ácidos nas etapas posteriores. Nas rochas com teor elevado de matéria orgânica (rochas 

apresentando coloração acinzentada à preta), utilizaram-se cerca de 30g de amostra e, 

naquelas com baixo teor de matéria orgânica (rochas com coloração clara), foram utilizados 

50g de amostra. 
 

2a Etapa: Ataque Químico 

Nesta etapa as amostras foram tratadas com o objetivo de eliminar os seus 

componentes mineralógicos dispensáveis para a análise palinológica.  
 

* Eliminação de Carbonatos 

 A eliminação de carbonatos foi feita adicionando lentamente o ácido clorídrico a 32% 

para evitar uma reação violenta (controle realizado através da adição de álcool). As amostras 

ficaram sob a ação do ácido durante um período de 2 horas, sendo lavadas por três vezes 

aguardando a decantação do material entre cada lavada. 
 

* Eliminação de Silicatos 

 Para a remoção dos silicatos utilizou-se o ácido fluorídrico a 40%. As amostras foram 

colocadas em recipientes de polipropileno. O ácido fluorídrico foi adicionado lentamente para 

evitar uma reação violenta com os silicatos (controle através da adição de água na reação). As 

amostras ficaram sob a ação do ácido durante 12 horas, sendo lavadas por três vezes 

aguardando o período de decantação entre cada lavada. 

 O resíduo foi peneirado (peneira de 200µm) sendo o material mais fino transferido 

para outro recipiente e o retido na peneira descartado. Para eliminar os fluorsilicatos, 

adicionou-se neste resíduo ácido clorídrico a 32%, deixando-o agir durante 1 hora. Para 

manter os fluorsilicatos em solução lavou-se o resíduo três vezes com água quente 

aguardando o período de decantação entre cada lavada. 
 

3a) Etapa: Separação dos Palinomorfos 

 A separação dos palinomorfos foi efetuada através da utilização da solução de cloreto 

de zinco com densidade entre 1,95 a 2,00g/cm3.  

 Inicialmente transferiu-se o resíduo para tubos de 50 ml completando-os com ácido 

clorídrico 1:1. Centrifugou-se o material durante 5 minutos a uma velocidade entre 1500 a 

1800 rpm, descartando o ácido em seguida. 
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 Adicionou-se cloreto de zinco na proporção de duas vezes o volume do resíduo 

centrifugando-o durante 20 minutos (1500 a 1800 rpm). Em seguida transferiu-se o anel 

sobrenadante para outro tubo, descartando o material precipitado. Adicionou-se mais cloreto 

de zinco nos tubos centrifugando-os durante 20 minutos (1500 a 1800 rpm). Transferiu-se, 

novamente, o anel sobrenadante para outro tubo completando-o com álcool para efetuar a 

eliminação do cloreto de zinco. Centrifugou-se o resíduo durante 5 minutos (1500 a 1800 

rpm), e após esta etapa descartou-se o álcool. Adicionou-se água destilada centrifugando 

durante 1 minuto. A água foi descartada sendo colocado ácido clorídrico 1:1 para eliminar a 

floculação do cloreto de zinco, centrifugou-se durante 1 minuto.  

 Em seguida lavou-se o resíduo por três vezes.  

 Com a intenção de tornar este processo menos dispendioso foi realizada uma tentativa 

de separação dos palinomorfos por decantação envolvendo as seguintes etapas: após o 

tratamento com o ácido fluorídrico colocou-se o material em copos de 250ml completando-os 

com água. O material foi decantado durante 1 minuto sendo o resíduo sobrenadante 

transferido para outro copo. Em seguida, repetiu-se esta operação por três vezes.  

Para as amostras da bacia de Fonseca este método mostrou-se inadequado por 

apresentar, no resíduo final utilizado para a confecção das lâminas, uma concentração 

exagerada de matéria orgânica que dificultou a leitura das lâminas ao microscópio. Por este 

motivo optou-se pela utilização do método de separação dos palinomorfos através da solução 

de cloreto de zinco. No entanto, o método por decantação pode vir a ser conveniente em 

amostras nas quais a concentração de matéria orgânica não seja tão elevada. 
 

* Eliminação da Matéria Orgânica Carbonizada e Concentração de Palinomorfos  

 Para clarear o resíduo foi adicionado o ácido nítrico a 40% durante 5 minutos. Em 

seguida lavou-se a amostra por três vezes em água. 

 Outra técnica que foi utilizada para a eliminação da matéria orgânica carbonizada 

consistiu na adição de hidróxido de potássio a 10%, deixando-o agir durante 15 minutos. Em 

seguida a amostra foi lavada por três vezes. 

 O resíduo foi peneirado em malha de 10µm e lavado em água corrente. Transferiu-se o 

material retido para pequenos tubos de vidro com tampa, sendo utilizado posteriormente para 

a confecção das lâminas palinológicas. A montagem das lâminas foi feita através da utilização 

de gelatina glicerinada. 
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 A partir dessa etapa as lâminas foram analisadas e fotografadas em microscópio ótico, 

modelo Zeiss Axiophot, sendo utilizado �charriot� com escala milimétrica em coordenadas.  
 

 2.2.1 - Taxonomia 
 

 A classificação taxonômica detalhada dos palinomorfos presentes na bacia do 

Gandarela foi apresentada no trabalho de Maizatto (1997), sendo esta análise limitada às 

rochas da bacia de Fonseca. 

 As lâminas confeccionadas a partir das amostras provenientes da bacia de Fonseca 

apresentaram-se ricas em palinomorfos. No entanto, a grande quantidade de fragmentos de 

matéria orgânica amorfa presente nas lâminas dificultou em alguns momentos a identificação 

destes palinomorfos. 

 Para auxiliar a classificação taxonômica foi realizada uma análise comparativa com 

outras formas apresentadas em trabalhos publicados no Brasil e no exterior (África, Índia, 

Austrália e em alguns países da América do Sul), cujo objeto de estudo estava associado à 

palinologia do Terciário. 

Inicialmente, os palinomorfos foram separados em quatro grupos básicos: esporos 

triletes e monoletes de pteridófitas, esporos de fungos, grãos de pólen de angiospermas, grãos 

de pólen de gimnospermas e algas. Após esta etapa foram classificados em nível genérico e 

específico, quando possível, sendo apresentados no capítulo referente à sistemática. 

Baseando-se no comportamento destes grupos polínicos foi possível determinar os aspectos 

paleoflorísticos e paleoclimáticos registrados na bacia de Fonseca. 

Em seguida foi realizada a distribuição vertical dos palinomorfos que auxiliou no 

estudo bioestratigráfico deste depósito. Esta distribuição resultou na identificação de duas 

biozonas, sendo representadas no capítulo relacionado à bioestratigrafia. A definição destas 

biozonas foi baseada na coluna palinológica-padrão estabelecida nos trabalhos de Regali et al. 

(1974 a, b). Nestes trabalhos os autores propuseram o zoneamento bioestratigráfico 

palinológico para o Cretáceo e Terciário nas bacias sedimentares da margem leste brasileira.  
 

 

 2.2.2 - Análise Quantitativa 
 

 A contagem foi realizada em microscópio ótico, já especificado no tópico 2.2, 

utilizando-se aumentos de X100 para a procura de grãos no campo, X400 para uma melhor 
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percepção das formas (estruturas e ornamentação) e de X1000 para detalhar aberturas e 

ornamentação, sendo este o aumento utilizado para fotografar a maior parte dos palinomorfos 

encontrados. Com o intuito de percorrer o campo total da lamínula, foi utilizado o método de 

análise de deslocamento do campo ótico de milímetro em milímetro, iniciando-se na porção à 

esquerda indo em direção à direita e assim sucessivamente, com a etiqueta da lâmina voltada 

para a esquerda, de acordo com o sugerido por Regali (1971). 

 O principal interesse no estudo quantitativo dos palinomorfos residiu na tentativa de 

configurar o comportamento dos principais grupos polínicos, localizando-os no espaço e no 

tempo. De posse dessa informação, foi possível definir algumas variações paleoclimáticas 

ocorridas durante o processo de deposição dos sedimentos na bacia de Fonseca. 

 Inicialmente os palinomorfos foram agrupados nas seguintes associações: esporos 

triletes, esporos monoletes, esporos de fungos, grãos de pólen dissacados, grãos de pólen 

colpados, grãos de pólen porados, grãos de pólen colporados e colônias de Botryococcus 

braunii. Dentro deste universo estipulou-se a contagem de 300 palinomorfos por amostra. 

Germeraad et al. (1968) consideraram suficiente, para uma análise bioestratigráfica, a 

contagem de 70 a 100 palinomorfos por amostra. 
 

 2.2.3 � Análise de Distribuição de Palinomorfos 
 

 Nos sedimentos quaternários do delta do Rio Orinoco, Muller (1959) demonstrou que 

a maioria dos palinomorfos apresentava um comportamento hidrodinâmico semelhante a uma 

partícula sedimentar de quartzo com dimensões entre 0,004 a 0,008mm, silte fino a muito 

fino, de acordo com a escala de Wentworth (1922). Consequentemente, a presença de 

palinomorfos estaria associada às rochas cujas partículas encontravam-se na fração argila e 

silte. 

De acordo com Mudie (1982), as rochas que apresentam entre 30% a 40% de 

componentes na fração areia geralmente exibem baixa freqüência de palinomorfos 

Contrariando algumas conclusões apresentadas por Mudie (1982), Catto (1985) realizou 

algumas análises sobre a ocorrência de valores expressivos de palinomorfos em sedimentos 

arenosos. Estas análises foram realizadas nos sedimentos holocênicos depositados em 

ambiente fluvial do tipo entrelaçado na região de Yukon, Canadá. Catto (1985) quantificou 

um máximo de 482 palinomorfos nas unidades litológicas arenosas com um predomínio de 

palinomorfos grandes representados por grãos de pólen de plantas herbáceas e arbustivas além 

de esporos de pteridófitas. Já nas unidades siltosas os palinomorfos apresentaram tamanhos 
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menores nas quais predominaram grãos de pólen de plantas arbóreas e uma grande quantidade 

de grãos de pólen dissacados. 

Segundo Muller (1959), os grãos de pólen e esporos sofreriam, inicialmente, um 

transporte anemófilo (através do vento) à curtas distâncias. Assim sendo, a ocorrência de 

concentrações expressivas de palinomorfos em ambientes deposicionais aquosos seria uma 

conseqüência de um transporte efetuado, principalmente, através da água. 

 Holmes (1990 in Tyson 1995) propõe que a distribuição de palinomorfos nos 

ambientes deposicionais é realizada de forma seletiva. Segundo este autor, quando um fluxo 

aquoso deságua em um pequeno lago ocorre uma desaceleração deste fluxo ocasionando uma 

progressiva deposição da sua carga de palinomorfos, com os grãos maiores sendo depositados 

primeiro e os grãos menores sendo carregados para regiões mais distantes.  

 Dessa forma, através da análise de distribuição de palinomorfos é possível traçar 

alguns parâmetros paleoambientais. Hoffmeister (1954 in: Tyson 1995) utilizou esta análise 

para determinar antigas linhas de costa através das variações dos valores absolutos de 

palinomorfos (Figura 4). Estas variações foram determinadas através das linhas de mesma 

concentração de palinomorfos (�linhas isobotânicas�) que apresentaram uma tendência ao se 

posicionarem paralelas à linha de costa.  
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Figura 4- Variação do número de palinomorfos a partir da linha de 

costa, utilizada para inferir a localização de reservatórios 
siliciclásticos de fácies de água rasa (Modificado de 
Hoffmeister 1960 in: Tyson 1995). 
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Além disso, elas revelaram um decréscimo exponencial no número de palinomorfos 

em direção à plataforma e, em contrapartida, na região praial foram contabilizados cerca de 

7500 a 8000 grãos. 

A análise de distribuição de palinomorfos foi aplicada, exclusivamente, na bacia do Gandarela 

devido a maior quantidade de pontos distribuídos nesta bacia, representados nos testemunhos 

de sondagem. Os mapas de distribuição de palinomorfos foram elaborados no programa 

Winsurf versão 6.01, a partir dos valores absolutos de palinomorfos adquiridos através da 

leitura das 70 lâminas utilizadas por Maizatto (1997).  

Foram confeccionados um total de 6 mapas de distribuição de palinomorfos abrangendo 

dados referentes ao Neoeoceno e Oligoceno. Não foi possível gerar os mapas relacionados ao 

Eomioceno devido a ocorrência limitada de rochas pertencentes a este intervalo de tempo na 

bacia do Gandarela, sendo observada somente nos testemunhos FS 3/79 e FS 14/79. 

Os mapas associados ao Neoeoceno e Oligoceno foram tratados separadamente, com o 

objetivo de definir a maneira como ocorreu a distribuição de esporos triletes (pteridófitas), 

grãos de pólen de angiospermas e grãos de pólen dissacados (gimnospermas) para auxiliar na 

determinação de regiões marginais e profundas desta bacia sedimentar. 

 

 

 
2.3 � ANÁLISE PALEOLIMNOLÓGICA 

 
 
Neste trabalho, a análise paleolimnológica foi baseada nas variações fenotípicas 

observadas nas colônias de algas clorofíceas pertencentes à espécie Botryococcus braunii. 

O registro estratigráfico desta alga abrange o período de tempo do Carbonífero até o 

Recente. Segundo Burns (1982 in Tyson 1995) as citações da ocorrência de Botryococcus em 

rochas cambrianas e ordovicianas, provavelmente, refletem uma classificação equivocada 

com o fóssil da cianobactéria marinha Gloeocapsomorpha. Os gêneros permo-carboníferos 

Pila e Reinschia são amplamente reconhecidos como sinônimos de formas antigas (Alpern 

1981), enquanto que os gêneros Elaeophyton e Ineffigiata seriam sinônimos atuais de 

Botryococcus.  

Estas algas apresentam diversas etapas de desenvolvimento durante a sua vida como 

mostra a figura 5. O autosporo (Figura 5, 1) é uma célula individual (5-10 µm), apresentando 

uma camada de celulose com forma de cápsula, contendo cloroplastos, um núcleo e glóbulos 
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de óleo e tanino. Uma célula simples de autosporo é capaz de produzir óleo e depositá-lo na 

sua própria cápsula. Esta célula sofre uma divisão longitudinal formando duas células-filhas 

(Figura 5, 1-3). Logo em seguida, ocorre a segunda divisão longitudinal perpendicular à 

primeira divisão produzindo 4 células-filhas com os autosporos dispostos no mesmo plano e 

arranjados irregularmente sobre a superfície da colônia (Figura 5, 4). 
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Figura 5 - Principais estágios de desenvolvimento da microalga verde Botryococcus. (1) 
Autosporo simples; (2) Autosporo simples com a primeira célula-mãe; (3) Primeira divisão 
longitudinal do autosporo; (4) Segunda divisão longitudinal ocorre perpendicularmente em 
relação à primeira gerando formas coloniais simples; (5) Colônia não ramificada mostrando a 
forma típica botrioidal adquirida pelas repetidas divisões das sucessivas gerações de células-
filhas; (6) Colônia ramificada com um pedúnculo estirado a partir da matriz formando uma 
ligação entre ambas; (7) Parte de uma colônia antiga mostrando os anéis de crescimento como 
resultado de sucessivas divisões da célula-filha deixando para trás a célula-mãe (uma matriz 
desestruturada pode ser observada no centro); (8) Colônia apresentando autosporos formada 
pela divisão sucessiva das células-filhas ou através da ramificação de uma outra colônia; 
(9)Esqueleto da colônia matriz na qual somente as células-mães são discerníveis; (10) 
Autosporos dispersos; (11) Um agregado de colônias unidas por uma fibra mucilaginosa; (12) 
Colônia não ramificada simples. (fonte: Guy-Ohlson 1998) 

 

As colônias apresentam-se envolvidas por uma camada mucilaginosa composta por 

ácidos graxos que auxiliam na flutuação dessas algas. A ramificação destas colônias ocorre 

quando existe um número suficiente de células para formar um glóbulo simples. A célula-mãe 

é então estirada para formar uma ligação entre as duas colônias (Figura 5, 6). As partes mais 

antigas de uma colônia, freqüentemente, irão apresentar anéis de crescimento (Figura 5, 7). 



 16

Estes organismos planctônicos possuem uma altíssima capacidade de adaptação em diversos 

ambientes aquáticos terrestres, tais como: lagos, brejos efêmeros e rios (Wood & Miller 

1997). Os ambientes mais favoráveis para o seu desenvolvimento são aqueles de águas rasas 

com baixa pluviosidade e apresentando variações climáticas durante o ano (Guy-Ohlson 

1998). Se a superfície da água sofrer alguma perturbação estas colônias afundam e voltam à 

superfície quando as condições retornam ao normal. 

De acordo com Guy-Ohlson (1992), as variações na forma exibidas pelos 

Botryococcus atuais podem estar associadas à mudanças ambientais. Quando todos os 

estágios de desenvolvimento da colônia fóssil com diferentes tamanhos são encontrados na 

mesma amostra, por analogia com as microalgas modernas, assume-se a ocorrência de 

variações ambientais contemporâneas à deposição. Enquanto a presença de colônias algálicas 

amorfas sugere condições ambientais estressantes. 

 
 
2.4 � ANÁLISE DE FÁCIES 

 

A classificação das fácies sedimentares definidas neste trabalho segue a proposta sugerida por 

Selley (1988), que considera o modelo descritivo o mais apropriado para caracterizar uma 

fácies, sem apresentar conotações genéticas. 

Moore (1949) definiu o termo fácies como sendo parte de uma unidade estratigráfica 

que exibe características significativamente diferentes de outras partes da unidade. Walker 

(1984) e Matthews (1984) consideram uma seqüência de fácies como o registro direto de um 

ambiente deposicional específico. 

Segundo Selley (1970 in Selley 1988), é possível definir uma fácies baseando-se em 

cinco parâmetros: geometria, litologia, paleontologia, estruturas sedimentares e padrão de 

paleocorrentes. 

As condições encontradas nos afloramentos da bacia de Fonseca e nos testemunhos de 

sondagem da bacia do Gandarela, permitiram uma classificação de fácies baseada, 

principalmente, nos parâmetros litológicos e paleontológicos. Para auxiliar esta classificação 

foram confeccionados perfis sedimentares na escala de 1:100 (bacia do Gandarela) e 1:50 

(bacia de Fonseca). 
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2.5 � ANÁLISE SOBRE A EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL 

 

A análise sobre a evolução paleoambiental das bacias do Gandarela e Fonseca, 

apresentada neste trabalho, foi desenvolvida de maneira distinta para cada bacia. 

Inicialmente, para viabilizar esta análise, foram identificadas e descritas as fácies 

sedimentares presentes nestas bacias. A partir desta etapa foram elaborados, para o Gandarela, 

diversos mapas de isólitas com a finalidade de se obter informações relativas aos depocentros 

dos litotipos encontrados nesta bacia. Para a confecção destes mapas foi utilizado o programa 

Winsurf versão 6.01. Agregando estas informações com os dados bioestratrigráficos foi 

possível acompanhar as variações ambientais sofridas por esta bacia, no decorrer do tempo 

geológico. 

Para a bacia de Fonseca após a análise de fácies e a determinação dos respectivos 

ambientes deposicionais, foram definidas as unidades bioestratigráficas através da 

Palinologia. De posse destes dados foi possível realizar diversas considerações à respeito da 

gênese desta bacia, a partir da interpretação de perfis cronoestratigráficos. 
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CAPÍTULO 3 

 

GEOLOGIA REGIONAL 

 

 
3.1 - ESTRATIGRAFIA 

 

 O termo Quadrilátero Ferrífero foi proposto por Gonzaga de Campos, (apud: Dorr 

1969) para uma região no estado de Minas Gerais que apresenta inúmeros depósitos de 

minério de ferro, estando limitada aproximadamente pelas linhas que unem as cidades de 

Itaúna, Mariana, Congonhas do Campo e Itabira. 

 De acordo com a coluna estratigráfica proposta para o Quadrilátero Ferrífero (Dorr 

1969) (Figura 6), são encontradas as seguintes unidades: Embasamento Cristalino, 

Supergrupo Rio das Velhas, Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi. Localmente, podem ser 

observados depósitos sedimentares cenozóicos recobrindo esta seqüência de rochas. 

 A descrição das unidades litológicas pré-cenozóicas relacionadas à seguir, ficou 

restrita àquelas unidades encontradas nas áreas limitadas por este trabalho. 
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Figura 6 � Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificada 

de Dorr 1969.  * - proposta de Sant�anna 1994; ** - proposta de 

Castro & Ferreira 1997). 

 

  3.1.1 - O Arqueano 

 

  Embasamento Cristalino 

 

 O embasamento cristalino, na região da bacia de Fonseca, é representado por rochas 

granito-gnáissicas pertencentes ao Complexo Santa Bárbara. 
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  3.1.2 � O Proterozóico 

 

 

  Supergrupo Minas 

 

 O Supergrupo Minas assenta-se discordantemente sobre o Supergrupo Rio das Velhas, 

sendo composto por quatro grupos: Tamanduá, Caraça, Itabira e Piracicaba (Dorr 1969). No 

entanto, próxima à bacia do Gandarela, observa-se a ocorrência das seguintes unidades 

litoestratigráficas: 

 

  Grupo Itabira 

 

 O Grupo Itabira é composto por duas formações:  

 

! Formação Cauê -. A Formação Cauê é representada por itabiritos, itabiritos-dolomíticos, 

itabiritos-anfibolíticos, filitos e dolomitos. O contato entre esta formação e a Formação 

Batatal subjacente é caracterizada como sendo transicional (Dorr op. cit.) 

 

! Formação Gandarela - Soprepõem-se aos itabiritos em contato gradacional (Dorr 1969). 

É composta predominantemente por dolomitos e itabiritos dolomíticos, sendo que estes 

últimos ocorrem em lentes. 

 

 

  3.1.3 - O Fanerozóico 

 

 O Fanerozóico no Quadrilátero Ferrífero é representado por pequenas bacias 

sedimentares terciárias intramontanas. Baseando-se na coluna estratigráfica apresentada por 

Dorr (1969), os sedimentos terciários encontrados no Quadrilátero Ferrífero foram incluídos 

na Formação Fonseca (comunicação verbal de Maxwell).  

Maxwell (1972) formaliza esta unidade litoestratigráfica sendo constituída, 

predominantemente, por linhitos, siltitos, argilitos e arenitos depositados sobre 

conglomerados. A seção-tipo foi definida próxima ao distrito de Fonseca, compreendendo um 

pacote sedimentar com aproximadamente 85m de espessura. Segundo Maxwell (1972), a 
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Formação Fonseca estaria relacionada à depósitos sedimentares flúvio-lacustres de provável 

idade pliocênica, baseando-se em impressões foliares fossilizadas. 

Os principais depósitos conhecidos encontram-se restritos às bacias do Gandarela, 

Fonseca, Rio do Peixe. Mais recentemente, foram descritos depósitos interpretados como 

sendo cenozóicos na região do Gongo Soco (Saadi et al. 1992; Maizatto et al. 1993). (Figura 

7) 

 
 

Figura 7 � Localização dos principais depósitos sedimentares terciários no Quadrilátero Ferrífero. 

 

Sobrepostos à Formação Fonseca foram observados depósitos rudáceos incluídos, por 

Sant�anna (1994), na Formação Chapada de Canga. Esta nova unidade litoestratigráfica seria 

constituída por conglomerados oligomíticos contendo seixos de itabirito e matriz ferruginosa. 

De acordo com Sant�anna (op. cit.) estes conglomerados estariam associados à depósitos de 

leque aluvial. 

 Castro & Ferreira (1997) propuseram a criação de uma nova unidade litoestratigráfica 

denominando-a Formação Cata Preta. Esta unidade seria constituída por arenitos e 

conglomerados polimíticos relacionados à depósitos de leque aluvial. Segundo Castro & 

Ferreira (op. cit.), a Formação Cata Preta encontra-se sobreposta pelos conglomerados da 

Formação Chapada de Canga, sendo identificada no distrito de Santa Rita Durão, município 

de Mariana, na porção leste do Quadrilátero Ferrífero. 
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CAPÍTULO 4 

 

TECTÔNICA CENOZÓICA 

 

 
 O maior volume de trabalhos publicados sobre a atividade tectônica cenozóica está 

relacionado a áreas localizadas nas regiões sul e sudeste do Brasil. 

Almeida (1976), Riccomini (1989) e Hasui (1998) desenvolveram estudos tectônicos 

sobre uma feição topograficamente deprimida e alongada segundo ENE, entre as cidades de 

Curitiba (PR) e Niterói (RJ), que foi denominada por Almeida (1976) de �Sistema de Riftes 

da Serra do Mar� e por Riccomini (1989) de �Rifte Continental do Sudeste do Brasil�. Este 

rifte apresenta uma extensão de aproximadamente 800km disposto entre as serras do Mar e da 

Mantiqueira sendo nele observados registros sedimentares terciários (as bacias de Volta 

Redonda, Resende, São Paulo, Taubaté e Curitiba) (Figura 8). 
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Figura 8 � Mapa de localização dos depósitos terciários encontrados no �Sistema de Riftes da Serra do Mar� 

(modificado de Almeida 1976). 
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 Segundo Almeida (1976) devido a sua localização geográfica, o �Sistema de Rifte da 

Serra do Mar� foi influenciado pela proximidade com a bacia de Santos e a presença de um 

grande sistema de antigas falhas transcorrentes. 

Durante o período entre o Neojurássico e o Eocretáceo teria ocorrido um fenômeno na 

parte superior do manto que causou a elevação da região da Serra do Mar e subseqüente 

fraturamento associado à separação dos continentes. Lavas basálticas eocretácicas serviram de 

embasamento para a bacia de Santos e recobriram os sedimentos paleozóicos da bacia do 

Paraná (Figura 9 - 1). Durante o Aptiano ocorreu o desenvolvimento de um mar 

epicontinental, vindo do sul, e as condições climáticas desérticas que vigoravam na época 

favoreceram a precipitação de um grande volume de evaporitos na bacia de Santos (Figura 9 - 

1). Entre o Coniaciano ao Santoniano esta bacia, em progressiva subsidência, acumulou 

sedimentos detríticos oriundos da erosão da Serra do Mar (Figura 9 - 2). 

O período de tempo entre o Campaniano e o Paleoceno (Figura 9 - 3) foi marcado pela 

intensa atividade tectônica que gerou o soerguimento da Serra do Mar, a qual serviu de área 

fonte de sedimentos para as bacias do Paraná e de Santos. 

 A superfície erosiva de Japi representa o final de um longo processo erosivo ocorrido 

durante o Eoceno. 

 A idade oligocênica ou no máximo eomiocênica dos sedimentos depositados na base 

da bacia de Taubaté (Formação Tremembé) foi determinada através da ocorrência de fósseis 

de mamíferos (Couto & Mezzalira, 1971). Durante este intervalo de tempo a atividade 

tectônica voltou a ser intensa na região, causando a geração do Graben Paraíba do Sul, a 

deformação da superfície de Japi e o movimento expressivo de blocos falhados na Serra do 

Mar (Figura 9 - 4). As rochas areno-argilosas a parcialmente conglomeráticas (Formação São 

Paulo) sobrepostas à Formação Tremembé, estéreis sob o ponto de vista paleontológico, 

foram consideradas de idade pliocênica. De acordo com Almeida (1976), durante o Plioceno 

foi identificado um terceiro pulso tectônico que afetou o sistema da Serra do Mar produzindo 

a acentuação do relevo das montanhas próximas ao rifte e o preenchimento da bacia de São 

Paulo com sedimentos continentais clásticos (Figura 9 - 5). 

Mais recentemente, Lima et al. (1991) realizaram análises palinológicas dos 

sedimentos que compõem a Formação São Paulo determinando a idade oligocênica para esta 

unidade. Desta forma, é possível concluir que os dois últimos pulsos tectônicos identificados 

por Almeida (1976) no Sistema da Serra do Mar teriam ocorrido no Oligoceno. 
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 Riccomini (1989) concentrou sua análise na seqüência mais contínua do rifte situada 

entre as cidades de São Paulo (SP) e Volta Redonda (RJ), cuja extensão alcança 

aproximadamente 350km de comprimento. Nesse trabalho foi realizado o estudo sobre os 

aspectos tectônicos e sedimentares, baseando-se na análise microestrutural, análise de fácies 

sedimentares, mineralogia, palinologia, geocronologia e geomorfologia. De acordo com esse 

autor a tectônica cenozóica na região do �Rifte Continental do Sudeste Brasileiro�(RCSB) 

gerou diversos hemi-grabens, responsáveis pelo acúmulo expressivo de sedimentos. O 

preenchimento sedimentar atingiu mais de 100m na bacia de Volta Redonda (Riccomini 

1989), 200m na bacia de Resende (IPT 1983 in: Riccomini 1989), acima de 500m na bacia de 

Taubaté (Hasui & Ponçano 1978) e um pouco menos de 300m na bacia de São Paulo 

(Almeida et al. 1984). 

Baseando-se nos resultados obtidos através das diversas análises realizadas por Riccomini 

(1989) foi possível estabelecer a seguinte seqüência de eventos para o RCSB (Figura 10): 

a) Eoceno-Oligoceno: formação da depressão inicial em resposta ao campo de esforços 

extensionais de direção NNW-SSE imposto pelo basculamento termomecânico na bacia 

de Santos. Durante este período verificou-se a presença de depósitos sedimentares gerados 

por sistema de leques aluviais associados à planície aluvial de rios entrelaçados 

(Formação Resende), um sistema playa-lake (Formação Tremembé), um sistema fluvial 

meandrante (Formação São Paulo) e além do surgimento de derrames basálticos. A 

determinação da idade deste evento foi obtida através dos dados bioestratigráficos 

provenientes das análises palinológicas dos sedimentos presentes no Rifte Continental do 

Sudeste do Brasil. 

b) Mioceno (?): transcorrência sinistral de direção E-W. Geração de bacias do tipo pull-apart 

preenchidas por depósitos fluviais entrelaçados da Formação Itaquaquecetuba. 

c) Plioceno (?) a Eopleistoceno (?): fase de estabilidade tectônica. 

d) Neopleistoceno (?): transcorrência dextral de direção E-W. 

e) Holoceno (?): extensão NW (WNW)-SE (ESE). 

É importante salientar que as idades dos eventos pós-oligocênicos sugeridas por 

Riccomini (1989) são pouco consistentes. Em trabalhos desenvolvidos por Melo et al. (1985) 

e Lima et al. (1991) foram apresentados dados palinológicos referentes à Formação 

Itaquaquecetuba atribuindo-lhe uma idade neoeocênica a oligocênica. 
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Hasui (1998), discorrendo sobre a evolução morfotectônica do sudeste do Brasil, 

definiu duas etapas evolutivas. A primeira durante o Mesozóico-Paleógeno, caracterizada por 

um soerguimento regional associado à Reativação Sul-Atlantiana vinculada aos processos de 

abertura do Atlântico. Nesta etapa, o Oligoceno destacou-se pela intensa atividade de falhas 

normais predominantemente NE-SW gerando os grabens terciários e definindo as serras do 

Mar e da Mantiqueira. A segunda etapa evolutiva ocorreu durante o Neógeno-Quaternário 

gerando estruturas transpressivas, transtensivas e direcionais. De acordo com esse autor, a 

evolução morfotectônica mesozóico-paleogênica estaria vinculada a um regime extensional 

relacionado com a fragmentação do Gondwana e a neogênico-quaternária estaria associada a 

um regime tectônico intraplaca, com movimentação transcorrente. 

Saadi (1990), realizando a análise morfotectônica no Estado de Minas Gerais, cita a 

ocorrência de um outro rifte continental no sudeste brasileiro denominando-o �Rifte 

Neocenozóico na Região de São João del Rei�. Este rifte encontra-se localizado entre as 

cidades de Itutinga e Carandaí ocupando uma faixa de 5 a 6km de largura com 

aproximadamente 250km de comprimento. Compreende uma depressão alongada de direção 

NE/SW formada pelos grabens de Prados, do Rio Carandaí e do Rio das Mortes. Segundo 

esse autor, a seqüência mais representativa do arranjo tectono-estrutural deste rifte encontra-

se localizada entre as cidades de São Sebastião da Vitória e Prados (Figura 11). De acordo 

com Saadi (1990), a disposição alinhada destes grabens estaria relacionada à falhas normais 

de direção NW em função da movimentação de falhas transcorrentes de direção ENE. Ainda 

foi mencionada a atuação de esforços compressivos de direção NW-SE e distensivos de 

direção NE-SW. 

Saadi & Valadão (1990) descrevem a seqüência encontrada na bacia do Rio das 

Mortes como a mais representativa em relação aos aspectos tectono-sedimentares cenozóicos 

do Rifte Neocenozóico de São João del Rei. O preenchimento sedimentar desta bacia é 

formado por diamictitos, arenitos e lamitos associados à depósitos de leques aluviais, cujos 

pacotes não ultrapassam 25m de espessura. Em relação a evolução tectônica da bacia do Rio 

das Mortes os autores apresentaram as seguintes etapas (Figura 12): 
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Figura 11 � Mapa de localização do Rifte Cenozóico da Região de São João del Rei (Saadi 1990). 

 

Fase I - Durante o Mioceno, anterior à formação do graben, os autores sugerem a ocorrência 

de uma morfologia aplainada em decorrência do processo erosivo associado ao evento Sul-

Americano, de King (1956), correlacionado à Superfície Japi, de Almeida (1976); 

Fase II - No Plioceno a atividade tectônica desenvolveu características extensionais em 

função dos falhamentos transcorrentes que geraram o Rifte de São João del Rei. Após a 

formação do meio-graben ocorreu o seu preenchimento através de corridas de lama e de 

detritos sob condições climáticas tropicais úmidas. Os autores atribuem idade pliocênica para 

esta sedimentação baseando-se na semelhança das características sedimentológicas e 

estruturais destes depósitos com os que ocorrem ao norte de Minas Gerais (Médio Rio Doce, 

Baixo Rio Mucuri e Médio Rio Jequitinhonha), considerados contemporâneos à Formação 

Barreiras. 

Fase III � Para o Eopleistoceno os autores advogam um período de calmaria tectônica. Neste 

tempo observou-se a instalação de depósitos aluviais assentados, discordantemente, sobre os 

diamictitos; 

Fase IV - Durante o período entre o Mesopleistoceno e o Neopleistoceno Saadi & Valadão 

(1990) definem um novo pulso tectônico de caráter compressivo que gerou falhas normais, 

inversas e transcorrentes, estruturas duplex, falhas em flor, dobras e rotações de blocos. 
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 Em 1998 foi realizada uma visita de reconhecimento aos depósitos do Rifte de São 

João del Rei, organizada pelo professor Allauoa Saadi (UFMG) sendo acompanhado pelos 

geológos José Ricardo Maizatto e Paulo de Tarso Amorim Castro (UFOP). Nesta ocasião 

foram coletadas 18 amostras para serem analisadas sob o ponto de vista palinológico. Apenas 

uma amostra apresentou conteúdo palinológico suficiente para a análise, sendo as demais 

amostras consideradas estéreis. Os palinomorfos encontrados foram os seguintes: 

Alga 

 Zigósporo de Zygnema 

 

Pteridófita 

 Cyatheacidites annulatus (Família: Lophosoriaceae) 

 Rugulatisporites caperatus  

 Laevigatosporites ovatus (Família: Polypodiaceae) 

 

Angiosperma 
 Monoporites annulatus (Monocotiledônea - Gramínea) 

 Tricolporites sp. 

 Corsinipollenites undulatus (Família: Onagraceae) 

 Compositoipollenites sp. (Família: Compositae) 

 Polyadopollenites myriosporites (Família: Mimosoidea) 

 Persicarioipollis sp. 

 Retitricolpites sp. 

 Psilaperiporites sp. 

 Multiareolites formosus (Família Acanthaceae) 

 Com base nos palinomorfos identificados e, principalmente, pela ocorrência de 

Multiareolites formosus Germeraad et al., Monoporites annulatus van der Hammen e 

Cyatheacidites annulatus Cookson, é provável que os sedimentos que compõem o Rifte de 

São João del Rei sejam de idade mais antiga do que a proposta por Saadi & Valadão (1990). 

De acordo com os palinomorfos acima mencionados foi possível indicar uma idade miocênica 

para este depósito sedimentar, embora o volume de dados seja insuficiente para uma análise 

mais conclusiva e detalhada. 

 Saadi & Pedrosa-Soares (1990) citam a ocorrência de um graben cenozóico no Médio 

Jequitinhonha na porção nordeste do Estado de Minas Gerais. Este graben, segundo os 

autores, apresenta um empilhamento de 100m de espessura de sedimentos pertencentes à 
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Formação São Domingos. Esta formação é constituída por siltitos, arenitos e conglomerados 

polimíticos associados a um ambiente deposicional de planície aluvial ou lacustre. 

 De acordo com a análise estrutural da região, Saadi & Pedrosa-Soares (1990) definem 

dois eventos tectônicos (Figura 13): 

a) Inicialmente, durante o Mioceno, a região apresentava uma paisagem aplainada associada 

à Superfície Erosiva de King (1956). A partir do Plioceno os autores relatam o primeiro 

evento tectônico na região associando-o a reativação de falhas de direção NNE a NE que 

gerou o abatimento do bloco central; 

b) A tectônica quaternária é indicada através da dissecação fluvial e pelo fato dos sedimentos 

da Formação São Domingos estarem recortados por falhas e fraturas relacionadas as 

direções de clivagens rúpteis da Formação Salinas. 
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Figura 13 � Evolução morfotectônica sugerida por Saadi & Pedrosa-Soares (1990) para o Médio Vale do Rio 

Jequitinhonha. 

 

Valadão (1999) realizou um estudo detalhado sobre as superfícies de aplanamento do 

Brasil Oriental, abrangendo uma faixa de orientação norte-sul localizada nos estados de Minas 

Gerais, Espírito Santo e Bahia. Neste trabalho, o autor identifica três superfícies de 

aplanamento denominando-as: 1) Superfície Sul-Americana; 2) Superfície Sul-Americana I; 

3) Superfície Sul-Americana II. A Superfície Sul-Americana encontra-se, na sua grande 

maioria, subjacente à formações arenosas. Os registros desta superfície ocupam os principais 

divisores de água numa posição topograficamente mais elevada em relação às demais 

superfícies. A Superfície Sul-Americana I apresenta suas maiores extensões na porção centro-

norte do Estado de Minas Gerais, ocupando uma posição intermediária entre as superfícies 

Sul-Americana e Sul-Americana II. E, finalmente, a Superfície Sul-Americana II ocupa uma 

extensão maior em relação às demais superfícies, sendo observada no piso de amplas 
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depressões interiores e sublitorâneas escavadas pelos rios que atravessam a área analisada. 

Segundo Valadão (1999) estas superfícies foram consideradas de idade neogênica por 

apresentarem uma estreita relação com as coberturas sedimentares, desta mesma idade, que as 

revestem. Baseando-se na deformação tectônica apresentada por estas superfícies o autor 

propõe a ocorrência de dois eventos de soerguimento continental, um durante o Mioceno e o 

outro no Plioceno. 

Analisando os trabalhos acima mencionados foi possível constatar que a utilização da 

Superfície Sul-Americana de King (1956) para auxiliar na datação de alguns dos depósitos 

cenozóicos, gerou interpretações distintas daquela sugerida inicialmente por King (1956). No 

quadro 1 encontram-se representadas as idades atribuídas por Almeida (1976), Saadi & 

Valadão (1990), Saadi & Pedrosa-Soares (1990) e Valadão (1999) para a Superfície Sul-

Americana de King (1956) e os respectivos critérios utilizados para datá-la: 
 

Quadro 1- Datação da Superfície Sul-Americana de King (1956) segundo os trabalhos consultados e os critérios 
utilizados para datá-la. 

Superfície Sul-Americana 
Autor Idade Critério 

King (1956) Eoterciário Paleontologia 
Almeida (1976) 
(Superfície de Japi) 

Eoceno Paleontologia 

Saadi & Valadão (1990) Mioceno Sedimentologia e Estrutural 
Saadi & Pedrosa-Soares 
(1990) 

Mioceno Sedimentologia e Estrutural 

Valadão (1999) Neógeno Sedimentologia 
 

No quadro 1, é possível observar que existe uma contradição na utilização da 

Superfície Sul-Americana no que se refere à determinação das idades em que foram 

depositados os sedimentos tidos como cenozóicos. Dentre os critérios utilizados por estes 

autores, sem dúvida, a datação realizada através da Paleontologia apresenta informações mais 

confiáveis, amplamente reconhecidas na literatura científica. A datação proposta por alguns 

autores baseada em aspectos litológicos e estruturais pode levar à conclusões equivocadas. 

Mello (1997) apresentou dados relativos à análise sedimentológica e tectônica dos 

depósitos quaternários do Médio Vale do Rio Doce no Estado de Minas Gerais (Figura 14). 
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Figura 14 � Localização da bacia do Rio Doce (fonte: Mello 1997) 

 

Nesse trabalho o autor descreve quatro unidades aloestratigráficas: a) Aloformação 

Macuco (depósitos de leques aluviais e fluviais torrenciais) � unidade mais antiga identificada 

constituída por sedimentos argilosos e areno-argilosos, amarelados a avermelhados, maciços, 

com nível de cascalhos grossos na base. A esta unidade é atribuída uma idade pliocênica 

incerta; b) Aloformação Ribeirão Santa Isabel (depósitos de fluxos de detritos e fluviais 

torrenciais) � composta por areias médias a grossas, argilosas, amareladas e camadas de 

cascalhos na base. Idade: Pleistoceno (?); c) Aloformação Santo Antônio do Requerente 

(depósitos de leques aluviais e canais fluviais de baixa sinuosidade) � constituída por 

sedimentos arenosos e argilosos, oxidados, amarelados e avermelhados, em camadas 

tabulares. Idade holocênica, de acordo com datações radiométricas utilizando C14; d) 

Aloformação Ribeirão Mombaça (sistema fluvial meandrante) � depósitos arenosos e siltíticos 
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argilosos, castanhos, orgânicos, com idade aproximada de 300A.P. obtida através de análise 

de C14. 

Mello (1997) definiu quatro fases tectônicas cenozóicas na região: a) regime 

tectônico transcorrente sinistral E-W � fase tectônica mais antiga cujas estruturas foram 

observadas somente na Aloformação Macuco; b) regime tectônico transcorrente dextral E-W 

� tectonismo holocênico que afetou os sedimentos das aloformações Macuco e Ribeirão Santa 

Isabel; c) regime tectônico de extensão NW-SE � evento tectônico que afetou os sedimentos 

das aloformações Macuco, Ribeirão Santa Isabel e Santo Antônio do Requerente; d) regime 

tectônico de compressão E-W � tectônica atual. Segundo esse autor, as fases tectônicas 

identificadas na região do Médio Vale do Rio Doce encontra correspondência com o modelo 

de evolução tectônica sugerido para o Rifte Continental do Sudeste do Brasil, no intervalo 

quaternário. 

Saadi (1993), no seu trabalho sobre a neotectônica da plataforma brasileira, advoga 

que durante o Cenozóico o Estado de Minas Gerais foi compartimentado em domínios 

morfotectônicos apresentando comportamentos distintos, sendo separados por geossuturas 

pré-cambrianas, episodicamente reativadas. Estas reativações envolveram movimentos 

transcorrentes, planos de descolamentos e empurrões sub-horizontais. De acordo com esse 

autor, existiria uma correspondência entre estes pulsos neotectônicos da Plataforma Brasileira 

com os eventos orogênicos andinos. 

Os indícios da tectônica cenozóica podem ser acompanhados, inclusive, nas bacias 

sedimentares da margem leste do Brasil (Figura 15). Dessa forma, foi realizado um 

levantamento genérico sobre a evolução tectono-sedimentar destas bacias sendo destacada, 

neste trabalho, a seqüência cenozóica das bacias de Sergipe/Alagoas e Campos. Observando 

as informações sobre à tectônica cenozóica atuante nestas bacias, foi possível identificar um 

contexto estrutural distinto daquele observado nos depósitos continentais cenozóicos 

apresentados anteriormente. 
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Figura 15 � Localização das bacias marginais do leste brasileiro. S. Mar: Elevação Costeira da Serra 

do Mar. SE/AL: bacia Sergipe-Alagoas. Esp. Santo: bacia do Espírito Santo. (fonte: Raja 
Gabaglia & Milani 1991). 

 

BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS 

 

Esta bacia compreende uma estrutura alongada na direção N45oE apresentando uma 

extensão de 350km e largura média de 35km. Falkenhein et al. (1985 in: Raja Gabaglia & 

Milani 1991) dividiram o pacote sedimentar da bacia de Sergipe-Alagoas em três 

megasseqüências separadas por discordâncias regionais, definidas através de mudanças na 

sedimentação e estilo tectônico (Figura 16). Estas megasseqüências são descritas à seguir: 

• Megasseqüência A (Pré-Rifte) � representada pelas formações permocarboníferas: 

Batinga (depósitos glaciais, fluviais e marinho), Aracaré (depósitos marinho raso a 

litorâneo e eólico) e pelas formações jurássicas: Candeeiro (arenitos), Bananeiras 

(folhelhos vermelhos lacustres) e Serraria (arenitos fluviais); 
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• Megasseqüência B (Rifte) � depositada em condições tectônicas instáveis sendo 

representada pelas formações Eocretácicas: Barra de Itiuba (depósitos pelíticos 

lacustres), Penedo (arenitos fluviais), Rio Pitanga (conglomerados e arenitos 

grosseiros associados à depósitos de leques aluviais), Morro do Chaves (bancos 

carbonáticos), Coqueiro Seco (depósitos clásticos terrígenos flúvio-deltaicos). 

A transição entre as fases rifte e pós-rifte é caracterizada pela Formação Muribeca 

(Andar Alagoas). Foi observado que durante este tempo ocorreu um aumento significativo da 

sedimentação, anterior à ruptura definitiva entre a África e América do Sul, principalmente 

nos blocos baixos das falhas. Nestes blocos baixos a sedimentação foi contínua, resultando 

nos folhelhos, evaporitos, arenitos e conglomerados do Membro Maceió. A sedimentação nos 

blocos altos foi retomada a partir do Neoalagoas, com a deposição dos conglomerados basais 

do Membro Carmópolis, seguidos por evaporitos do Membro Ibura e carbonatos e folhelhos 

do Membro Oiteirinhos. 

• Megasseqüência C � unidades depositadas em condições de subsidência termal e 

sobrecarga sedimentar em uma bacia tectonicamente estabilizada. Entre o Albiano e o 

Santoniano ocorreu a instalação de mar aberto que favoreceu o desenvolvimento de 

plataforma e talude carbonático. O Campaniano foi caracterizado pela ocorrência de 

plataforma clástico-carbonática (Membro Marituba) e talude (Membro Calumbi) da 

Formação Piaçabuçu. O intervalo cenozóico da Formação Piaçabuçu é identificado 

através do assoreamento da bacia com a deposição de arenitos costeiros e calcários de 

plataforma rasa (Membro Marituba), além de folhelhos de talude e arenitos 

turbidíticos (Membro Calumbi). 

 

BACIA DE CAMPOS 

 

Esta bacia sedimentar encontra-se situada no litoral do Estado do Rio de Janeiro 

ocupando uma área aproximada de 100.000km2. Segundo Raja Gabaglia & Milani (1991) o 

pacote sedimentar desta bacia pode ser dividido em três grandes seqüências com 

características tectono-sedimentares distintas (Figura 17), a saber: 

 

 

 

 

 



 38

 
Figura 17 � Coluna estratigráfica da bacia de Campos (fonte: Raja Gabaglia & Milani 1991) 

 

• Seqüência Continental (Fase Rifte) � Neocomiano: desenvolvimento de horsts, 

grabens e meio-grabens, limitados por falhas orientadas na direção SW-NE. O início 

do rifteamento é caracterizado pela intensa atividade vulcânica que gerou um grande 

volume de lavas basálticas. A partir do final do Andar Aratu ocorreu a deposição, em 

ambiente lacustre, de grande quantidade de sedimentos siliciclásticos e carbonáticos. 

• Seqüência Transicional � Andar Alagoas: nesta idade foi observada a mudança dos 

sedimentos de origem continental para os de origem marinha, sendo identificada 

através de um espesso depósito de sedimentos clásticos sobreposto por um pacote de 

evaporitos. 

• Megasseqüência Marinha: esta megasseqüência foi dividida em três seqüências: a) 

Seqüência Carbonática Nerítica Rasa (Albiano Inferior/Médio), b) Seqüência 

Oceânica Hemipelágica (Albiano Superior/Paleoceno) e c) Seqüência Oceânica 

Progradante (Eoceno Médio/Recente). 

De acordo com Raja Gabaglia & Milani (1991) o Oligoceno na bacia de Campos 

compreende o primeiro estágio estável após os significativos eventos tectônicos iniciados a 

partir do Neocretáceo. 

Sintetizando as informações apresentadas neste capítulo, relativas ao intervalo 

Cenozóico, foi possível observar que durante este período de tempo, em linhas gerais, houve 
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uma quiescência tectônica na margem leste do Brasil, quando comparado com a intensa 

atividade tectônica neocretácica. Já nas bacias sedimentares continentais, o Cenozóico, e em 

particular o Oligoceno, foi caracterizado como um período de intensa atividade tectônica, 

sendo este contexto registrado nos seguintes depósitos: 

• �Sistema de Riftes da Serra do Mar� (Almeida 1976; Riccomini 1989 e Hasui 1998) 

• �Rifte de São João del Rei� (Saadi 1990; Saadi & Valadão 1990) 

• Graben do Médio Jequitinhonha (Saadi & Pedrosa-Soares 1990) 

• Bacia do Rio Doce (Mello 1997) 
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CAPÍTULO 5 

 

BACIAS TERCIÁRIAS CONTINENTAIS 

 

 
 Neste capítulo são apresentadas algumas informações relativas às principais bacias e 

depósitos terciários continentais brasileiros, sob o ponto de vista sedimentar e palinológico. 

Foram consultados diversos trabalhos publicados nas últimas duas décadas, sendo o maior 

volume de dados referentes aos depósitos sedimentares localizados nos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estes depósitos são representados pelas bacias terciárias de 

São Paulo (SP), Taubaté (SP), Bonfim (SP), Itaboraí (RJ), Resende (RJ), Formação São 

Domingos (MG), depósitos sedimentares de São João del Rei (MG), bacias do Rio Doce 

(MG), Gandarela (MG) e Fonseca (MG) (Figura 18). 

Bacia de Bonfim

Bacia de Itaboraí
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Bacia de São Paulo

Bacia de Taubaté

50 0 300 km
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Rio Doce

 
Figura 18 � Mapa de localização das principais bacias e depósitos continentais terciários brasileiros 
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Foram desenvolvidos vários trabalhos nas bacias terciárias do Gandarela e Fonseca, 

localizadas no Quadrilátero Ferrífero, sendo apresentados nos próximos capítulos deste 

volume. As interpretações relacionadas aos aspectos sedimentares e dos ambientes 

deposicionais da Formação São Domingos, depósitos sedimentares de São João del Rei e 

bacia do Rio Doce foram citadas, anteriormente, no capítulo 4. Dessa forma, são 

apresentados, a seguir, os resultados obtidos das análises sedimentológicas, de acordo com os 

trabalhos consultados, dos demais depósitos mencionados na figura 18. 

 

BACIA DE SÃO PAULO 

 

 A bacia de São Paulo localiza-se na região do alto Rio Tietê, sendo registrado um 

empilhamento de sedimentos de até 320m de espessura (IPT 1986 in: Lima et al. 1991). 

 Melo et al. (1985) e Lima et al. (1991) descreveram a bacia de São Paulo como sendo 

constituída pelas seguintes unidades: 

• Formação São Paulo (depósitos fluvio-lacustres) � composta por arenitos e argilitos 

depositados na porção inferior da bacia homônima. 

• Formação Itaquaquecetuba (depósitos fluviais entrelaçados) � constituída por 

conglomerados, arenitos e argilitos. 

 

BACIA DE TAUBATÉ 

 

 A bacia de Taubaté apresenta-se como uma feição alongada de 170km de 

comprimento e 10 a 20km de largura. Encontra-se localizada na porção nordeste do Estado de 

São Paulo. 

 Lima et al. (1985a, b) citam a ocorrência de duas unidades litoestratigráficas 

denominadas formações Tremembé (base) e Caçapava (topo). 

• Formação Tremembé (depósitos lacustres) � apresenta uma espessura máxima de 500m 

sendo formada, principalmente, por sedimentos pelíticos. 

• Formação Caçapava (depósitos fluviais meandrantes) � apresenta uma espessura máxima 

de 200m sendo constituída por conglomerados e arenitos. 
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BACIA DE BONFIM 

 

 Corresponde a uma bacia alongada de pequenas dimensões apresentando 1,1km de 

comprimento e 200m de largura. A espessura do pacote sedimentar não ultrapassa 80m, sendo 

constituído por arenitos na base sobrepostos por siltitos, argilitos e linhitos no topo. Lima & 

Dino (1984) associam os sedimentos da bacia de Bonfim à depósitos lacustres. 

 

BACIA DE ITABORAÍ 

 

 Pequena bacia sedimentar apresentando uma forma elíptica com 1,5km de extensão e 

500m de largura. O pacote sedimentar não ultrapassa 100m de espessura, sendo formado por 

conglomerados, diamictitos, arenitos, folhelhos, linhitos e calcários. Tibana et al. (1984) 

relacionam estes sedimentos à depósitos de leques aluviais. 

 

BACIA DE RESENDE 

 

 Bacia sedimentar localizada no médio curso do rio Paraíba do Sul, no extremo oeste 

do Estado do Rio de Janeiro. Apresenta uma forma alongada com aproximadamente 50km de 

comprimento e 5 a 6 km de largura. A espessura máxima de sedimentos não ultrapassa 200m. 

Lima & Amador (1985) e Lima & Melo (1994) citam a ocorrência da unidade 

litoestratigráfica Formação Resende (depósitos de leques aluviais e fluviais), sendo 

constituída por conglomerados, diamictitos, arenitos, argilitos arenosos. 

 

Segundo a literatura consultada, foi possível observar que estes depósitos são 

constituídos, exclusivamente, por sedimentos gerados em ambientes deposicionais 

continentais. Estas interpretações encontram-se representadas, resumidamente, no quadro 2 

com os seus respectivos autores. 
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Quadro 2 � Ambientes deposicionais associados aos principais depósitos terciárias continentais, segundo os 
trabalhos consultados. 

Depósito Sedimentar Ambiente Autor 

Fm. Caçapava Fluvial meandrante Lima et al. (1985b) Bacia de 

Taubaté  Fm. Tremembé Lacustre Lima et al. (1985a) 

Fm. Itaquaquecetuba Fluvial entrelaçado 
Lima et al. (1991) 

Melo et al. (1985) Bacia de São 

Paulo Fm. São Paulo Fluvio-lacustre Lima et al. (1991) 
Bacia de Bonfim lacustre Lima & Dino (1984) 
Bacia de Itaboraí Leque aluvial Tibana et al. (1984) 

Bacia de Resende Leque aluvial/fluvial 
Lima & Amador (1985) 

Lima & Melo (1994) 

Depósitos de São João del Rei Leque aluvial Saadi & Valadão (1990)

Formação São Domingos Lacustre Saadi & Pedrosa-Soares 

(1990) 

Bacia do Rio Doce 
Leque aluvial e 

fluvial 
Mello (1997) 

 

A datação e a definição dos aspectos bioestratigráficos obtidos através da Palinologia, 

foram realizados nas bacias de São Paulo, Taubaté, Bonfim, Itaboraí e Resende. 

Como já foi mencionado no capítulo anterior, a determinação da idade dos depósitos 

de São João del Rei e Formação São Domingos foi baseada em critérios pouco consistentes 

(parâmetros geomorfológicos, sedimentológicos e estruturais) e no caso dos sedimentos da 

bacia do Rio Doce as idades foram definidas através da datação radiométrica utilizando C14. 

Para auxiliar a identificação das biozonas palinológicas e as respectivas idades, os 

trabalhos consultados utilizaram, como base, a coluna palinológica padrão proposta por 

REGALI et al., (1974a, b). A seguir são apresentadas as interpretações sugeridas nesses 

trabalhos e os principais palinomorfos utilizados para auxiliar a datação: 

 

BACIA DE SÃO PAULO 

 

Lima et al. (1991) posicionaram as formações São Paulo e Itaquaquecetuba no 

intervalo oligocênico (Zona Dacrydiumites florinii) baseando-se na ocorrência de 

Cicatricosisporites dorogensis, Verrucatosporites usmensis, Sciadopityspollenites quintus, 

Catinipollis geiseltalensis, Psilastephanoporites stellatus, Magnaperiporites spinosus e 
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Margocolporites vanwijhei. Esta última espécie é considerada, na literatura especializada, 

como sendo típica do Neoeoceno. Lima et al. (1991) propuseram duas interpretações para este 

fato: ou a espécie Margocolporites vanwijhei não seria restrita ao Eoceno, atingindo o 

Oligoceno, ou representaria um ciclo de retrabalhamento. 

 

BACIA DE TAUBATÉ 

 

 Lima et al. (1985a, b) propuseram uma idade oligocênica (Zona Dacrydiumites 

florinii) para as formações Tremembé e Caçapava com base nos seguintes palinomorfos: 

Cicatricosisporites dorogensis, Echitriletes muelleri, Fusiformisporites polyedricus, 

Sciadopityspollenites quintus, Proteacidites dehaani, Magnaperiporites spinosus e 

Quadraplanus sp. 

 

BACIA DE BONFIM 

 

 Lima & Dino (1984) atribuem uma idade eocênica (Zona Retibrevitricolpites 

triangulatus) para os depósitos sedimentares da bacia de Bonfim baseando-se na presença de 

Margocolporites vanwijhei. 

 

BACIA DE ITABORAÍ 

 

 Lima & Cunha (1986) posicionaram os depósitos da bacia de Itaboraí no limite 

Paleoceno/Eoceno, justificando esta idade através dos seguintes palinomorfos: Foveotriletes 

margaritae, Echitricolpites polaris, Verrucatosporites lunduensis, Pseudolaesapollis ventosa 

e Boehlensipollis hohlii. Segundo esses autores, as duas últimas espécies mencionadas acima, 

caracterizam o mesmo intervalo cronológico no hemisfério norte.  

 A espécie citada por Lima & Cunha (1986) como sendo Foveotriletes margaritae, 

forma típica do Paleoceno, não apresentou as características morfológicas diagnósticas da 

espécie. Outro fato a ser salientado é que a espécie Boehlensipollis hohlii, foi observada nos 

sedimentos neoeocênicos da bacia do Gandarela por Maizatto (1997). 

Dessa forma, há a necessidade de um estudo palinológico mais detalhado para auxiliar 

a definição, com maior precisão, da idade dos depósitos sedimentares que formam a bacia de 

Itaboraí. 
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BACIA DE RESENDE 

 

 A Formação Resende foi datada por Lima & Amador (1985) como sendo de idade 

neoeocênica (Zona Retibrevitricolpites triangulatus) baseando-se nas espécies: 

Cicatricosisporites dorogensis, Spinizonocolpites echinatus, Margocolporites vanwijhei e 

Quadraplanus sp. 

 Lima & Melo (1994) sugerem uma idade oligocênica (Zona Dacrydiumites florinii) 

para os depósitos rudáceos da Formação Fonseca com base nos seguintes palinomorfos: 

Cicatricosisporites dorogensis, Cicatricosisporites cristatus, Proteacidites dehaani, 

Catinipollis geiseltalensis, Magnastriatites howardi e Psilastephanoporites stellatus. 

 

Os aspectos climáticos foram levantados a partir das afinidades botânicas associadas 

aos palinomorfos encontrados nesses depósitos sedimentares. 

De acordo com esses trabalhos, durante o Neoeoceno vigoraram condições climáticas 

tropicais baseando-se, principalmente, na associação entre grãos de pólen monocolpados 

(palmeiras) e esporos (pteridófitas), além da pouca freqüência de grãos de pólen vesiculados 

(gimnospermas). 

O Oligoceno foi caracterizado como um período de climas subtropicais que 

favoreceram o desenvolvimento de grande variedade de coníferas, gerando um aumento 

significativo no número de espécies e especimens de grãos de pólen vesiculados  

As interpretações paleoclimáticas e as idades sugeridas por esses autores encontram-se 

representadas, resumidamente, no quadro 3. 
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Quadro 3 � Interpretações paleoclimáticas e cronoestratigráficas de algumas bacias 
continentais terciárias, de acordo com os trabalhos consultados. 

CLIMA 
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Fusiformisporites polyhedricus     X 

Cicatricosisporites dorogensis  X X X X 

Cicatricosisporites cristatus    X  

Magnastriatites howardi    X  

Foveotriletes margaritae X     

Sciadopityspollenites quintus   X  X 

Spinizonocolpites echinatus    X  

Retitricolpites amazonensis     X 

Proteacidites dehaani  X  X X 

Verrutriporites lunduensis X     

Psilastephanoporites stellatus    X  

Magnaperiporites spinosus     X 

Margocolporites vanwijhei  X X X  

Psilatricolporites operculatus     X 

Fillaeopsidites reticulatus    X  

Verrucatosporites usmensis    X  

(*) Referências: 1* Lima & Cunha 1986; 2* Lima & 

Dino 1984; 3* Lima & Amador 1985; 4* Lima et al. 

1991; 5* Lima & Melo 1994; 6* Lima et al. 1985a; 7* 

Lima et al. 1985b 
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CAPÍTULO 6 

 

BACIA DO GANDARELA 

 

 
6.1 � HISTÓRICO DO CONHECIMENTO GEOLÓGICO 
 

 A bacia terciária do Gandarela se destaca como um dos mais importantes depósitos 

sedimentares continentais brasileiros, por apresentar um registro litológico constituído por 

rochas formadas em três idades distintas. Embora seja uma bacia de pequenas dimensões, 

ocupando uma área de aproximadamente 9km2, apresenta um riquíssimo conjunto de 

informações. Os depósitos de linhito que ocorrem nesta bacia foram explorados durante a 

década de 70 pela empresa Minerações Brasileiras Reunidas (M.B.R.). Para viabilizar esta 

exploração foi necessária a realização de uma campanha de furos de sondagem na região com 

o objetivo de delimitar esta jazida. Com isso, foram realizados vinte furos de sondagem 

(Figura 2B) gerando um acervo do registro litológico ímpar, em se tratando de bacias 

sedimentares terciárias continentais no Brasil. 

Foi registrada, nos testemunhos de sondagem, uma espessura máxima de 125 metros 

de sedimentos não atingindo, no entanto, as rochas que compõem o substrato desta bacia. 

Inúmeras pesquisas foram desenvolvidas na bacia do Gandarela revelando um avanço 

muito expressivo do conhecimento científico geológico desta área, sendo importante destacar 

os seguintes trabalhos: 

 

GORCEIX (1884) 

Foi o primeiro pesquisador a descrever uma seqüência de rochas sedimentares 

cenozóicas no Estado de Minas Gerais. Neste trabalho o autor discorre sobre os aspectos 

litológicos e a provável idade deste depósito sedimentar: 

...�Não se tendo feito sondagem alguma, é impossível determinar-se a possança e o 

conjunto das camadas que os constituem. Pelo que se vê nos afloramentos, êles seriam 

formados por uma série de leitos de argilas brancas ou pardas, de xistos pardacentos, de 

argilas e xistos betuminosos e de linhito�...(Figura 19) 
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4 Lignito

Canga e argila vermelha

 
 

Figura 19 � Perfis litológicos da bacia do Gandarela confeccionados por Gorceix (1884) 

 

...�Quanto à idade destas camadas, penso que, sem dúvida, pode ser referida à era 

terciária�... 

...�Essa asserção foi confirmada pelo modo de pensar do Sr. Marquês de Saporta que se 

dignou examinar algumas amostras de plantas fósseis provenientes daquelas localidades, que 

por mim lhe foram remetidas e que, em uma carta escrita em 1880, informou-me que 

naqueles restos vegetais não via nenhuma identidade de forma com as espécies atuais, porém 

simples analogias, parecendo-lhe que êstes depósitos deviam pertencer ao Pliocênico ou, 

quanto muito, ao Miocênico Superior�... 

 

BRAJNIKOV (1947)  

Este autor, analisando a semelhança entre as feições estruturais de fraturamento, 

observadas nas rochas sedimentares da bacia do Gandarela e as que ocorrem nas rochas 

proterozóicas que servem de substrato para esta bacia, propôs um processo gerador de origem 

tectônica. 

 

DORR (1969) 

Baseando-se na ocorrência de rochas dolomíticas que constituem o substrato da bacia 

do Gandarela, sugeriu um processo de dolinamento para explicar a sua origem. 
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DUARTE & MELLO FILHA (1980)  

Neste trabalho foi analisada a coleção de 47 exemplares coletados na bacia do 

Gandarela sendo representada, principalmente, por restos foliares e uma semente. Foram 

definidas sete novas espécies paleobotânicas relacionadas às seguintes famílias: 

Chrysobalanaceae, Leguminoseae, Rutaceae, Vochysiaceae, Sapindaceae e Myrtaceae. 

 

RAMOS & TESSARI (1980) 

Em relatório interno da M.B.R. os autores descreveram os testemunhos de sondagem 

realizados na região e apresentaram uma morfologia côncava-assimétrica para a bacia, 

indicando um provável processo por abatimento da parte central da mesma. (Figura 20) 

 

MAIZATTO & CASTRO (1993)  

Os autores sugeriram um processo tectônico responsável pela formação e evolução do 

depósito sedimentar em questão, com base em perfis estratigráficos (Figura 21) e nas feições 

estruturais, por exemplo falhas normais sindeposicionais, que ocorrem na área.  

 Outro aspecto importante apresentado por Maizatto & Castro (1993) referiu-se à 

morfologia da bacia do Gandarela. Segundo estes autores este depósito sedimentar 

apresentaria uma morfologia em hemi-graben. (Figura 22) 
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MAIZATTO (1993) 

 O autor apresentou as primeiras interpretações relacionadas à evolução 

paleogeográfica entre o Neoeoceno ao Eomioceno na bacia do Gandarela, baseando-se na 

descrição de onze testemunhos de sondagem. Neste trabalho o autor cita a ocorrência, durante 

o Neoeoceno, de dois máximos deposicionais na borda SW indicando uma direção do aporte 

sedimentar com sentido de SW para NE (Figura 23A). Para o Oligoceno, o autor citou uma 

modificação na direção desse aporte, apresentando sentidos opostos. Um dos fluxos teria 

sentido de S para N enquanto que o outro apresentaria um sentido de N para S (Figura 23B). 

Durante o Eomioceno Maizatto (1993) definiu um único depocentro indicando um aporte 

sedimentar com direção de NE para SW (Figura 23C). 
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Figura 23 � Mapas de isólitas de arenito apresentando depocentros formados durante o Neoeoceno 

(A), Oligoceno (B) e Eomioceno (C) (Maizatto 1993). 
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6.2 � HISTÓRICO DO CONHECIMENTO PALINOLÓGICO 
 

A primeira referência a respeito da existência de palinomorfos na bacia do Gandarela 

foi apresentada por Duarte & Mello Filha (1980). Como já foi mencionado no item anterior, 

este trabalho, essencialmente direcionado ao estudo dos aspectos paleobotânicos, apresentou, 

a título de ilustração, 5 palinomorfos sem, no entanto, classificá-los de acordo com as normas 

de sistemática. Observando o potencial de informações palinológicas vinculadas à bacia do 

Gandarela, estas autoras sugeriram: 

 

...�Um estudo palinológico, tanto da bacia do Gandarela, quanto da bacia de Fonseca e das 

demais bacias cenozóicas do país, constituiria um grande subsídio na definição da 

cronologia, na correlação dos seus estratos e na interpretação da paleoecologia�... 

 

No ano subseqüente Lima & Salard-Cheboldaeff (1981) realizaram a análise 

palinológica definindo uma idade eocênica para os sedimentos da bacia do Gandarela. 

Posteriormente, um trabalho mais detalhado foi apresentado por Pinto & Regali (1990) 

utilizando os sedimentos coletados nos testemunhos de sondagem realizados pela empresa 

mineradora M.B.R.. Foram confeccionadas 70 lâminas cuja análise apontou para a ocorrência 

de três biozonas associadas a três idades diferentes, a saber: Retibrevitricolpites triangulatus 

(Neoeoceno), Parvisaccites (?) sp. (Oligoceno), Crassoretitriletes vanraadshooveni 

(Eomioceno). Para auxiliar a definição destas biozonas as autoras realizaram um 

levantamento das principais formas-guias que identificavam estas unidades bioestratigráficas. 

No quadro 4 encontra-se representada a distribuição das formas-guias utilizadas por Pinto & 

Regali (1990). 

Maizatto (1997) desenvolveu um estudo minucioso dos aspectos bioestratigráficos e 

paleoecológicos da bacia do Gandarela. Este autor apresentou a ocorrência de 113 espécies 

associadas a algas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, artrópodas, anelídeos e 

Incertae sedis. Com este universo palinológico o autor ratifica a ocorrência das três biozonas 

descritas por Pinto & Regali (1990) e propõe a modificação do nome da biozona 

Parvisaccites (?) sp. (Regali et al. 1974a, b) para Dacrydiumites florinii, sendo este o nome 

correto da espécie-guia desta unidade bioestratigráfica. 
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Quadro 4 - Biozonas encontradas na bacia do Gandarela, segundo Pinto & Regali (1990). 
 

Eoceno 
Sup. 

Oligoceno 
Inf. (?) 

Mioceno 
Inf. 

CRONO 

Cicatricosisporites 
dorogensis 

Echitriletes 
mueller 

SUPERZONA 

R. 
Triangulatus

Parvisaccites 
(?) sp. 

C. 
vanraadshooveni

ZONA 

   Crassoretitriletes vanraadshooveni 

   Psilatricolporites operculatus 
   Podocarpidites? sp.3 

   Echiperiporites akanthos 
   Cyatheacidites annulatus 

   Clavatricolpites daemoni 
   Proteacidites dehaani 

   Perisyncolporites pokornyi 
   Syncolporites poricostatus 

   Corsinipollenites undulatus 
   Parvisaccites? sp. 
   Podocarpidites? sp.1 

   Podocarpidites? sp.2 
   Retitricolpites amapaensis 

   Cicatricosisporites dorogensis 
   Retitricolpites americana 

   Psilastephanocolporites fissilis 
   Proteacidites rectomarginatus 

   Ulmoideipites krempii 
   Margocolporites vanwijhei 

   Podocarpidites? sp.4 
   Retitricolporites amazonensis 

   Cyclusphaera doubingeri 
   Verrutriporites asymmetricus 

 

 

 Outras informações obtidas através da análise palinológica envolveram aspectos 

relacionados ao estudo das variações paleoclimáticas e paleoecológicas. Neste contexto 

destacam-se os trabalhos de Maizatto & Regali (1995), Maizatto (1997), Maizatto et al. 

(1998) e Maizatto et al. (2000a). 

 O período de tempo entre o Neoeoceno ao Eomioceno foi marcado por grandes 

variações paleoclimáticas registradas na bacia terciária do Gandarela (Maizatto 1997; 

Maizatto et al. 2000a). De um modo geral o Neoeoceno pode ser definido como um tempo 

onde vigoraram condições climáticas quentes e úmidas as quais favoreceram o 

desenvolvimento de uma paleoflora exuberante e diversificada. No final do Neoeoceno 
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diversas oscilações paleoclimáticas foram observadas até atingirem as menores temperaturas 

já no Oligoceno. Neste período ocorreu um declínio na paleoflora tropical dando espaço para 

o desenvolvimento de uma vegetação mais adaptada às condições paleoclimáticas 

subtropicais à frias. O Oligoceno na bacia do Gandarela foi identificado pela grande 

quantidade e variedade de grãos de pólen vesiculados associados ao grupo das gimnospermas. 

Este contexto foi modificado durante o Eomioceno, quando a temperatura voltou a aumentar 

favorecendo o grande desenvolvimento de gramíneas e pteridófitas.  

 As variações paleoecológicas decorrentes das mudanças climáticas foram marcantes 

na bacia do Gandarela. De acordo com Maizatto & Regali (1995), Maizatto (1997) e Maizatto 

et al. (2000a) as variações paleoecológicas no paleolago Gandarela foram caracterizadas, 

principalmente, pela ocorrência de dinoflagelados continentais. Os dinoflagelados foram 

utilizados como excelentes bioindicadores de estresses ambientais ocorridos durante a 

passagem Neoeoceno/Oligoceno. A presença destas algas estaria relacionada às condições 

semi-áridas responsáveis pelo aumento na taxa de evaporação das águas do paleolago 

Gandarela tornando-as salobras. Este ambiente favoreceu, inclusive, a formação dos argilo-

minerais corrensita e illita-esmectita, indicadores de climas semi-áridos (Chamley 1989). 
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6.3 � ANÁLISE DE FÁCIES 

 

A análise de fácies foi baseada na descrição de 2052 amostras coletadas a partir dos 15 

testemunhos de sondagem localizados na bacia do Gandarela (ver item 2.1.1 deste volume). A 

apresentação das fácies segue o modelo descritivo sugerido por Selley (1988) sendo utilizado 

o trabalho de Wentworth (1922) na descrição granulométrica das rochas siliciclásticas. 

 Dessa forma, foi possível determinar a ocorrência de sete fácies sedimentares, 

descritas à seguir: 
 

• Fácies Arenito Grosso 

Fácies representada por arenito de granulometria areia grossa a muito grossa com 

grãos subarredondados a subangulosos envoltos por uma matriz argilosa. Freqüentemente, 

observa-se a ocorrência de grânulos de quartzo dispersos nessa matriz. (Foto 1) 

A relação de contato entre os grãos, na sua grande maioria, é flutuante (Foto 2A) e 

raramente tangencial (Foto 2B). Nos intervalos onde se observa o contato do tipo flutuante 

entre os grãos o arenito apresenta-se maciço. Nos níveis onde ocorre o contato tangencial 

entre os grãos é possível notar alinhamentos incipientes desses grãos sugerindo estratificações 

cruzadas (Foto 1). 

 A mineralogia dos grãos é representada, principalmente, por quartzo sendo 

observados, secundariamente, fragmentos de canga. 

A proporção matriz/grãos observada em lâmina delgada revelou uma relação 

aproximada de 60% de grãos e 40% de matriz argilosa. 

 A espessura desta fácies apresenta variações entre 0,2m e 15m. 
 

* Fácies Arenito Médio 

 Arenito apresentando granulometria areia média a fina com grãos subarredondados a 

subangulosos envoltos por uma matriz argilosa (Foto 3). A proporção de matriz/grãos 

observada em lâmina delgada apresentou, também, uma relação aproximada de 60% de grãos 

e 40% de matriz argilosa 

 Os grãos são constituídos mineralogicamente por quartzo sendo observados, 

esporadicamente, fragmentos vegetais carbonizados. 

 A relação de contato entre os grãos é preferencialmente flutuante sendo observado, 

secundariamente, contatos tangenciais.  
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 Em afloramento esta fácies foi observada em um corpo lenticular cuja base 

apresentava uma concentração de grãos grossos dispostos sobre uma superfície irregular de 

erosão (Foto 4). 

 Em alguns testemunhos a fácies arenito médio apresenta grãos orientados sugerindo 

estratificações cruzadas. 

 A espessura observada para esta fácies varia entre 0,1m e 6,4m. 
 

* Fácies Diamictito A 

 Diamictito maciço, oligomítico constituído por clastos arredondados a 

subarredondados de argila (Foto 5). Os clastos variam entre 1mm e 4cm, sendo envoltos por 

uma matriz silto-argilosa. 

 A espessura observada para esta fácies varia entre 0,2m e 1,5m. 
 

* Fácies Diamictito B 

 Diamictito maciço, polimítico formado por seixos subarredondados de argila e 

calcário (Foto 6). Os seixos variam entre 3 e 5mm os quais encontram-se envolvidos por uma 

matriz silto-argilosa ferruginosa. 

 Esta fácies foi encontrada apenas no testemunho de sondagem FS 9/79 apresentando 

uma espessura aproximada de 0,4m. 
 

* Fácies Linhito 

 A fácies linhito, predominante na bacia do Gandarela, apresenta-se com aspecto 

maciço (Foto 7) ou laminado (Foto 8). Em alguns intervalos o linhito encontra-se 

intensamente bioturbado por rizólitos (Foto 9). 

 Outro aspecto relevante observado nesta fácies é a grande quantidade de fragmentos 

vegetais e impressões foliares carbonizadas bem preservadas (Foto 10).  

 Esta fácies apresenta uma espessura variando entre 0,2m e 21m. 
 
* Fácies Argilito Orgânico 

 Argilito maciço de cor acinzentada apresentando fragmentos vegetais carbonizados 

dispersos (Foto 11) e, numa única amostra, foi encontrada uma semente de angiosperma 

dicotiledônea (Foto 12). Esporadicamente são observados grãos de quartzo com granulometria 

areia grossa, subarredondados a subangulosos distribuídos de forma irregular e aleatória. 

 A espessura desta fácies na bacia do Gandarela varia entre 0,4m e 27,5m. 
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* Fácies Argilito 

 Esta fácies é representada por um argilito maciço apresentando cores variadas (branco, 

amarelo, vermelho e castanho) (Foto 13).  

 A espessura desta fácies varia entre 0,2m e 67m. No testemunho FS4/79, à 

profundidade de 60,6m, foi observado um icnofóssil (Foto 14) semelhante ao padrão 

apresentado pelo traço fóssil fodinichnia, segundo a classificação etológica de Seilacher (1953 

in: Ekdale et al. 1984). A descrição mais detalhada dos icnofósseis encontra-se no item 6.5. 
 

 

6.3.1 � Relações de Contato entre as Fácies 
 

 As relações de contato entre as fácies descritas acima apresentam-se, na maior parte, 

comprometidas devido a não conservação desses intervalos nos testemunhos de sondagem 

analisados. 

 Dessa forma, parte dos contatos entre as fácies representados nos perfis gráfico-

sedimentares são ilustrativos, definindo apenas mudanças litológicas. 

As únicas relações de contato observadas nos testemunhos de sondagem foram aquelas 

entre as fácies argilito/arenito médio e argilito/arenito grosso. Nos intervalos sedimentares 

onde foram observadas estas relações de fácies, o contato encontrado foi do tipo gradacional 

misto.  

 Maizatto (1993) realizou um levantamento de campo na bacia do Gandarela quando 

foram definidas algumas relações de contato entre as fácies descritas acima. De acordo com 

este autor as relações de contato entre as fácies ocorrem obedecendo os seguintes padrões: a 

fácies argilito apresenta um contato abrupto com a fácies linhito. O contato entre as fácies 

linhito e arenito grosso e linhito e arenito médio ocorre de forma abrupta. O mesmo se 

verifica entre as fácies linhito e argilito e linhito e argilito orgânico. 

 Não foi observada qualquer relação de contato entre as fácies diamictito A e B com as 

demais fácies. 
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6.3.2 � Interpretação  
 
 Com base na análise sedimentológica descrita anteriormente, foi possível definir duas 

associações de fácies baseando-se nos processos de transporte sedimentar que geraram estes 

dois conjuntos (Figura 24). 

 A associação de fácies I reúne as fácies linhito, argilito e argilito orgânico. Esta 

associação representa o conjunto de rochas formadas em um ambiente lacustre, cujos 

sedimentos foram depositados por decantação. Davis (1983) classificou os lagos em dois tipos 

básicos: aqueles dominados pela acumulação de sedimentos terrígenos e aqueles com 

predomínio de precipitados químicos. A maior parte dos sedimentos terrígenos que acumulam 

nos lagos é realizada por transporte fluvial. Segundo Davis (1983) e Miall (1990), é possível 

verificar um padrão de distribuição de sedimentos num lago, com sedimentos mais grossos 

sendo depositados nas margens e os sedimentos finos próximos ao centro da bacia. As 

porções mais calmas e profundas dos lagos são caracterizadas pela sedimentação constituída 

por partículas com granulometria fina (argila e silte). 

 A análise palinológica dos sedimentos ricos em matéria orgânica pertencentes à 

associação de fácies I, revelou a presença de um corpo aquoso baseando-se na ocorrência de 

microalgas clorofíceas representadas pelas formas Botryococcus braunii e zigósporos de 

Zygnema sp. Zamaloa (1993), relacionou a presença de zigósporos de Zygnema sp à 

condições ambientais dulciaqüícolas mesotróficas nas quais favoreceriam o desenvolvimento 

destas algas. 

 Um aspecto interessante encontrado na associação de fácies I refere-se à gênese dos 

linhitos. Mclane (1995) associou a formação das turfas à acumulação, in situ, de restos 

vegetais em ambientes com baixos valores de Ph e Eh, condições necessárias para a 

preservação da matéria orgânica. As turfas podem ocorrer em pântanos de regiões tropicais, 

temperadas e até polares. Segundo este autor, a composição da flora e a sua produtividade 

estariam vinculados à qualidade da água (doce, salobra ou salina) e pelo clima (seco ou 

úmido, quente ou frio), sendo que estes fatores controlariam a taxa de acumulação na turfa 

influenciando, posteriormente, nas características finais do carvão. 
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 Embora climas quentes favoreçam um aumento na taxa de produtividade das plantas, 

ao mesmo tempo, também proporcionam uma alta deterioração e destruição da matéria 

orgânica. Já em climas frios, tanto a produtividade das plantas quanto a taxa de destruição da 

matéria orgânica são baixas. 

Este amplo espectro climático associado à gênese das turfas foi encontrado nos 

linhitos depositados na bacia do Gandarela, sendo definido através da análise palinológica 

destes sedimentos. Nesta análise foi possível identificar linhitos depositados sob condições 

climáticas quentes e úmidas e em condições frias e semi-áridas. A expressiva quantidade de 

esporos triletes de pteridófitas e grãos de pólen colpados, em especial os monocolpados 

associados às palmeiras, em linhitos como representado na figura 25A à profundidade de 

56m, foi relacionada à condições climáticas tropicais. Regali (1971), Lima & Dino (1984) e 

Lima & Cunha (1986) identificaram a ocorrência de climas quentes e úmidos baseando-se na 

associação de pteridófitas e palmeiras. 

 Os linhitos depositados sob condições subtropicais e semi-áridas ocorrem à 

profundidade de 18m, baseando-se na presença de cistos de dinoflagelados, esporos triletes da 

espécie Cicatricosisporites dorogensis e grãos de pólen dissacados, como mostra a figura 

25B. De acordo com os trabalhos de Maizatto et al. (2000), Maizatto et al. (1998), Maizatto et 

al. (1997a) e Maizatto (1997), a presença de cistos de dinoflagelados continentais na bacia do 

Gandarela estaria associada a condições climáticas semi-áridas. A mesma interpretação 

paleoclimática foi apresentada por Germeraad et al. (1968) em relação à presença de 

Cicatricosisporites dorogensis em sedimentos terciários da América do Sul, África e Ásia. As 

baixas temperaturas durante a deposição destes linhitos foram indicadas através da ocorrência 

de grãos de pólen de dissacados. 
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A associação de fácies II (Figura 24) é representada pelas fácies arenito grosso, 
arenito médio, diamictito A e diamictito B. Esta associação representa o conjunto de rochas 
texturalmente imaturas e com aspecto maciço depositadas na bacia do Gandarela. 
 As feições encontradas na associação II estão relacionadas a depósitos sedimentares 
gerados a partir de fluxos de detritos, baseando-se nos trabalhos de Selley (1988) e Einsele 
(1992). Segundo esses autores, o processo de transporte por fluxos de detritos estaria 
vinculado à ação gravitacional, sendo necessários alguns pré-requisitos para promover este 
deslocamento de massas, tais como: declive acentuado, chuvas torrenciais ou terremotos. 
Einsele (1992) descreveu os depósitos de fluxos de detritos como sendo constituídos por 
matacões, cascalhos, areias, siltes e argilas, apresentando-se geralmente mal selecionados e 
com um aspecto maciço. 
 As características encontradas na associação II podem ser observadas em algumas 
fácies de ambientes deposicionais continentais, como por exemplo, leques aluviais e fan 
deltas. 

No entanto, os dados obtidos através da análise de fácies envolvendo esta associação 
não foram conclusivos no que se refere à definição do ambiente deposicional para este 
intervalo sedimentar. 

A gênese das fácies diamictitos A e B mereceram algumas considerações à parte neste 
trabalho. A presença destas fácies, na maior parte das vezes, encontra-se conjugada à 
expressiva ocorrência de cistos de dinoflagelados (Figura 26A) e esporos de 
Cicatricosisporites dorogensis (Figura 26B) nas camadas sobrejacentes e subjacentes à estes 
diamictitos. Nas profundidades de 75m e 85m foi observada a presença de cistos de 
dinoflagelados nas camadas imediatamente subjacentes aos diamictitos, como mostra a figura 
26A. 

Nos níveis onde se observou o predomínio de Cicatricosisporites dorogensis (Figura 
26B) foram contabilizados cerca de 60% a 80% desta espécie do total de esporos triletes nas 
lâminas analisadas, indicando condições climáticas extremamente favoráveis para o 
desenvolvimento deste grupo de pteridófitas. Este contexto foi observado nas profundidades 
de 52m e 69m, sendo representado na figura 26B. É importante destacar nesta figura, 
inclusive, a presença marcante de cistos de dinoflagelados à profundidade de 73m. 
 Como já foi mencionado anteriormente, a ocorrência conjugada, ou não, destes 
elementos (cistos de dinoflagelados e esporos cicatricosos) na bacia do Gandarela estaria 
relacionada à condições climáticas semi-áridas. Desta forma, sob tais condições, a lâmina 
d�água do paleolago Gandarela, provavelmente, sofreu uma queda, desencadeando a redução 
da área do lago. A gênese destes diamictitos poderia estar associada à períodos de chuvas 
efêmeras, cujas águas transportariam este material sedimentar depositando-o nas margens 
deste paleolago. 
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6.4 � EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL 

 

A análise sobre a evolução paleoambiental da bacia do Gandarela foi baseada na 

interpretação dos dados obtidos através dos mapas de isólitas abrangendo as fácies linhito, 

argilito, argilito orgânico e arenito. Devido a ocorrência limitada da fácies diamictito não foi 

possível gerar os mapas de isólitas desta unidade litológica. 

Através da interpretação destes mapas foi possível determinar a localização dos 

depocentros das rochas acima mencionadas, as variações na direção do aporte sedimentar e os 

aspectos paleobatimétricos do paleolago Gandarela entre o Neoeoceno ao Eomioceno. 

Para o Neoeoceno, observou-se a maior espessura de arenito no furo de sondagem 

FS2, sugerindo uma direção do aporte sedimentar de sul para norte (Figura 27). Baseando-se 

na posição deste depocentro foi possível indicar a presença de uma porção mais rasa nesta 

região durante o Neoeoceno. 

 
Figura 27 � Mapa de isólitas de arenito apresentando o depocentro formado no Neoeoceno da bacia do 

Gandarela. 
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Os linhitos apresentaram um único depocentro localizado na área do furo de sondagem 

FS9 (Figura 28). A gênese destes linhitos estaria associada à regiões marginais, 

provavelmente paludais, devido a sua proximidade com o depocentro de arenito. 

 

 
Figura 28 � Mapa de isólitas de linhito apresentando a localização do depocentro formado no Neoeoceno da 

bacia do Gandarela. 
 

Em relação aos argilitos orgânicos foi observado um depocentro bem definido na 

região abrangendo os furos de sondagem FS4 e FS9 (Figura 29). A concentração de matéria 

orgânica nestes argilitos é elevada devido a sua proximidade com o depocentro de linhito. 
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Figura 29 � Mapa de isólitas de argilito orgânico apresentando o depocentro formado no Neoeoceno na bacia 

do Gandarela. 
 
 

 

As argilas depositadas em direção à NW, porção mais profunda do paleolago, não 

apresentaram matéria orgânica em sua composição, cujo máximo deposicional foi observado 

na região do furo de sondagem FS16 (Figura 30). 
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Figura 30 � Mapa de isólitas de argilito apresentando o depocentro formado no Neoeoceno na bacia do 

Gandarela. 
 

Com base nesta análise foi possível definir, durante o Neoeoceno, uma região mais 

rasa na borda sul do paleolago Gandarela onde teriam sido depositadas as areias. As regiões 

mais profundas deste paleolago estariam situadas ao norte da área, local para onde teriam sido 

transportadas, por suspensão, as argilas. Esta interpretação é corroborada pela distribuição da 

microalga Botryococcus braunii no paleolago Gandarela (Figura 31). Neste mapa é possível 

observar uma concentração de colônias algálicas em regiões de águas, provavelmente, mais 

rasas. Como já mencionado no item 2.3, em tais condições batimétricas estas algas 

encontrariam um ambiente mais favorável ao seu desenvolvimento (Guy-Ohlson 1998). 
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Figura 31 � Mapa de valores absolutos apresentando a distribuição da microalga Botryococcus braunii durante o 
Neoeoceno na bacia do Gandarela. 

 

Durante o Oligoceno foi observada, na bacia do Gandarela, uma mudança na direção 

do aporte sedimentar. Esta variação foi determinada a partir da posição do depocentro de 

arenito localizado na região do furo de sondagem FS14 (Figura 32). Analisando as figuras 27 

e 32 foi possível determinar uma modificação na direção do aporte sedimentar, que no 

Oligoceno passou a ser, aproximadamente, de NE para SW. 
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Figura 32 � Mapa de isólitas de arenito apresentando o depocentro formado no Oligoceno da bacia do 

Gandarela. 
 

Dessa forma, a porção mais rasa deste paleolago estaria localizada na borda leste, 

sendo confirmada através da distribuição de Botryococcus braunii representada na figura 33. 

Nesta figura é possível observar uma concentração de colônias desta microalga na área do 

furo de sondagem FS1, indicando a ocorrência de águas rasas neste local favorecendo o seu 

desenvolvimento. 
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Figura 33 � Mapa de valores absolutos apresentando a distribuição da microalga Botryococcus braunii durante o 
Oligoceno na bacia do Gandarela. 

 

Na figura 34 é possível observar a ocorrência das maiores espessuras de linhito na 

região entre os furos de sondagem FS1 e FS2. O depocentro dos linhitos oligocênicos 

encontra-se localizado próximo ao máximo deposicional de arenito, contexto semelhante à 

aquele definido para o Neoeoceno, confirmando uma gênese associada à regiões mais rasas do 

paleolago. 
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Figura 34 � Mapa de isólitas de linhito apresentando o depocentro formado no Oligoceno na bacia do 

Gandarela. 
 

Os argilitos, de um modo geral, apresentaram dois máximos deposicionais como 
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por um provável alto estrutural de direção aproximada NW/SE posicionado na região do furo 

de sondagem FS10. Durante a análise sedimentológica deste testemunho de sondagem foi 

encontrada, no intervalo oligocênico, uma falha normal sindeposicional sendo representada 

pela variação lateral da espessura de camadas arenosas (Foto 15). Dessa forma, esta estrutura 

tectônica representada na foto 15 pode ser considerada como um elemento importante para 

ratificar a ocorrência do processo de subsidência nesta região. 

 

 

 
Figura 35 � Mapa de isólitas de argilito orgânico apresentando os depocentros formados no Oligoceno na 

bacia do Gandarela. 
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Figura 36 � Mapa de isólitas de argilito apresentando o depocentro formado no Oligoceno na bacia do 

Gandarela. 
 

Comparando os padrões de sedimentação entre o Neoeoceno e o Oligoceno, é possível 

constatar que o Oligoceno na bacia do Gandarela foi marcado por uma sensível modificação 

na direção do aporte sedimentar, em virtude dos processos tectônicos terem sido mais intensos 

em relação ao Neoeoceno. 

O registro da sedimentação eomiocênica é relativamente escasso sendo observado 

somente em dois testemunhos de sondagem (FS3 e FS14). Este fato comprometeu a análise 
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sobre a evolução paleoambiental mais detalhada para esta idade na bacia do Gandarela. No 

entanto, através do mapa de isólitas de arenito representado na figura 37 observa-se a 

ocorrência de um depocentro na região do furo de sondagem FS14. Durante o Eomioceno o 

aporte sedimentar apresentou o mesmo padrão de direção verificado no Oligoceno, ou seja, de 

NE para SW. 

 

 
Figura 37 � Mapa de isólitas de arenito apresentando o depocentro formado no Eomioceno da bacia do 

Gandarela. 
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através da figura 38. Na figura 38A está representada a direção do aporte sedimentar de sul 

para norte definida para o Neoeoceno, em 38B a sedimentação ocorre de nordeste para 

sudoeste durante o Oligoceno e em 38C a mesma direção do aporte sedimentar foi definida 

para o Eomioceno. 

Dessa forma, foi possível determinar a ocorrência de uma migração de depocentros no 

intervalo de tempo entre o Neoeoceno ao Eomioceno. Inicialmente, as maiores espessuras de 

camadas neoeocênicas estavam localizadas na borda oeste. A partir do Oligoceno os 

depocentros migraram para a borda leste. Este contexto pode ser observado através da figura 

39 na qual encontra-se representada uma seção cronoestratigráfica, aproximadamente, 

leste/oeste envolvendo oito testemunhos de sondagem. Nesta figura é possível verificar uma 

sedimentação exclusivamente eocênica na borda oeste. No testemunho FS1 foi registrado o 

início da sedimentação oligocênica com suas maiores espessuras encontradas na borda leste, 

na região do furo FS14. E finalmente, a sedimentação miocênica, cujo registro na bacia do 

Gandarela é restrito, sendo identificada, neste perfil, na região do testemunho FS14. 

Na figura 40 encontra-se representada a distribuição espacial dos sedimentos na bacia 

do Gandarela. De acordo com esta figura os sedimentos eocênicos ocuparam, 

preferencialmente, a borda oeste onde foram registrados nos testemunhos FS1, FS2, FS3, FS4, 

FS6, FS8, FS9, FS10 e FS16. A sedimentação oligocênica abrangeu as bordas sul e leste 

sendo definida nos testemunhos FS1, FS2, FS3, FS5, FS6, FS10 e FS14. E a sedimentação 

miocênica foi observada na borda leste da bacia do Gandarela sendo registrada somente nos 

testemunhos FS3 e FS14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

 

 

 



 78

 



 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80

6.5 � ICNOFÓSSEIS NA BACIA DO GANDARELA 

 

 O registro de icnofósseis nos depósitos sedimentares da bacia do Gandarela é pouco 

expressivo. No entanto, foram identificados dois traços fósseis importantes para determinar 

alguns parâmetros paleoambientais desta bacia. Dessa forma, foram utilizados os trabalhos de 

Ekdale et al. (1984) e Seilacher (1953 in: Ekdale et al. 1984) para auxiliar na classificação e 

interpretação paleoambiental vinculada aos icnofósseis encontrados na bacia do Gandarela. 

 De acordo com Ekdale et al. (1984) Icnologia é a ciência que estuda os efeitos 

biológicos pós-deposicionais em ambientes sedimentares (do grego iknos � traço, e logos � 

ciência).  

 Seilacher (1953 in: Ekdale et al. 1984) desenvolveu uma classificação etológica dos 
traços fósseis, descrevendo cinco categorias comportamentais: (Figura 37) 
• Domichnia � estruturas de habitação. Compreendem domicílios permanentes de animais 

endobentônicos, incluindo organismos suspensívoros, sedimentívoros e carnívoros. Em 
alguns casos, por exemplo, em tubos aglutinados de anelídeos ou paredes de tubos 
recobertos por peletes produzidos por crustáceos são permanentes e muito duráveis, em 
outros casos, tais como, tubos produzidos por anfípodes podem ser relativamente 
temporários. 

• Repichnia � traços de locomoção. Incluem todos os traços de movimentação realizados 
por animais sobre o sedimento. 

• Cubichnia � traços de descanso. São impressões que permanecem no sedimento quando 
um organismo cessa o seu movimento por um breve período. 

• Pascichnia � rastro de pastagem. Envolvem estruturas de pastagem onde a atividade de 
locomoção e alimentação são combinadas, sendo realizadas por organismos epibentônicos 
e endobentônicos. 

• Fodinichnia � estruturas de alimentação. São traços de organismos sedimentívoros 
endobentônicos, nos quais as atividades de alimentação e moradia semi-permanente são 
combinadas. 

Posteriormente, foram acrescidas mais duas categorias: 
• Fugichnia � traços de escape. Estruturas produzidas pela movimentação vertical do 

organismo em resposta às variações na taxa de sedimentação do ambiente.  
• Agrichnia � sistema de perfurações de significado comportamental desconhecido. 
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Categorias
etológicas

 
Figura 41 � Categorias etológicas dos icnofósseis (Ekdale et al. 1984) 

 

O traço fóssil encontrado na fácies argilito (Foto 14) foi localizado numa única 

amostra pertencente ao testemunho de sondagem FS4 à profundidade de 60,6m, já 

mencionado no item 6.3, não sendo observado nos demais testemunhos. Este traço apresentou 

as seguintes características: 

• tubos com seções circulares dispostos horizontalmente, apresentando um diâmetro 

variando entre 2 a 3mm; 

• tubos apresentando bifurcações; 

• superfície constituída por suaves ondulações ortogonais ao tubo. 

Baseando-se nas características morfológicas descritas acima foi possível verificar 

semelhanças com o traço fóssil pertencente à classe etológica fodinichnia proposta por 

Seilacher (1953 in: Ekdale et al. 1984) e às estruturas produzidas pelo anelídeo atual Tubifex. 

Segundo Davis (1983), este anelídeo é capaz de produzir perfurações circulares com cerca de 

um milímetro de diâmetro, podendo formar uma densa rede de tubos em sedimentos lacustres, 

sendo encontrado, principalmente, nas regiões mais profundas dos lagos. Esse autor considera 

as varves e os tubos produzidos por Tubifex elementos diagnósticos de ambiente deposicional 

lacustre. 

O icnofóssil encontrado na bacia do Gandarela, provavelmente, estaria relacionado à 

atividade de algum organismo endobentônico sedimentívoro pertencente à classe dos 

anelídeos. A presença de anelídeos na bacia do Gandarela foi detectada através da análise 
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palinológica na qual foram encontrados diversos escolecodontes representados por uma única 

forma (Foto 16) indicando, provavelmente, uma baixa diversidade de espécies. 

Ekdale et al. (1984) citam que nos ambientes lacustres existe um predomínio de 

anelídeos, crustáceos anfípodes, moluscos bivalvas e larvas de insetos. Chamberlain (1975a 

in: Ekdale et al. 1984) analisando a distribuição de organismos bioturbadores em lagos, 

concluiu que estes organismos exibem uma zonação batimétrica semelhante à aquela 

encontrada em ambientes marinhos. Segundo este autor, os organismos sedimentívoros se 

adaptam melhor em ambientes de águas profundas, enquanto que os suspensívoros em 

ambientes de águas rasas.  

 Dessa forma, a presença do icnofóssil fodinichnia corrobora a interpretação 

paleoambiental da fácies argilito discutida anteriormente. 

 Na bacia do Gandarela ainda são observadas, em alguns intervalos da fácies linhito, 

uma expressiva quantidade de estruturas cilíndricas, verticalizadas apresentando um diâmetro 

com dimensões que não ultrapassam 2mm, preenchidas por material orgânico carbonizado 

(Foto 9). Baseando-se nestas características foi possível associar tais estruturas biogênicas à 

bioturbações causadas por raízes (rizólitos). 

 Sarjeant (1975b in: Ekdale et al. 1984) considera a presença de bioturbações 

produzidas por raízes como a estrutura biogênica mais importante para determinar a 

ocorrência de paleosolos. Assim sendo, a interpretação paleoambiental vinculada aos rizólitos 

encontrados na fácies linhito, ratificam a interpretação genética dos linhitos associada à 

regiões marginais do paleolago Gandarela apresentada no item 6.4. 
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6.6 � PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS PALINOMORFOS NA BACIA 

DO GANDARELA 
 

 Este tópico refere-se ao padrão de distribuição dos palinomorfos na bacia do 

Gandarela. Como já foi citado no item 2.2.3, os mapas de linhas isobotânicas foram 

confeccionados a partir da análise quantitativa dos palinomorfos pertencentes ao intervalo 

entre o Neoeoceno ao Oligoceno. A partir desses dados foram gerados os mapas de 

distribuição de esporos triletes de pteridófitas, grãos de pólen de angiospermas e grãos de 

pólen de gimnospermas (dissacados). O tratamento de dados destes grupos foi realizado 

separadamente devido ao seu comportamento hidrodinâmico diferenciado. No entanto, as 

concentrações, tanto de esporos como de grãos de pólen, apresentam, em comum, valores 

decrescentes em direção à águas profundas (Mudie 1982). 

 Na figura 42 encontra-se representado o mapa de distribuição de esporos triletes de 

pteridófitas do Neoeoceno. Nesta figura é possível observar as maiores concentrações de 

esporos na região que abrange os testemunhos de sondagem FS9 e FS10. 

 Tyson (1995) justifica a concentração elevada de esporos de pteridófitas a baixa 

capacidade de transporte, destes elementos, à longas distâncias. Na bacia do Gandarela este 

contexto pode ser representado pela disposição das linhas isobotânicas, muito próximas entre 

si, indicando um transporte limitado destes palinomorfos, concentrando-os nas regiões 

marginais desta bacia (Maizatto 2000b). 

 Este contexto remete à considerações importantes traçadas no item 6.4, nas quais é 

possível verificar, através da figura 28, que o depocentro de linhito encontra-se localizado na 

mesma região onde foram definidas as maiores concentrações de esporos de pteridófitas, 

durante o Neoeoceno no paleolago Gandarela (Figura 42). De acordo com a interpretação 

genética, apresentada no item 6.4, os linhitos teriam sido formados em condições marginais, 

provavelmente, paludais. Esta interpretação paleoambiental, fornecida pelos mapas de isólitas, 

é ratificada pelas informações obtidas através da análise do mapa de distribuição de esporos 

de pteridófitas. 

 
 
 
 
 
 



 84

 

 
Figura 42 � Mapa de distribuição de esporos triletes de pteridófitas pertencente ao Neoeoceno da bacia do Gandarela. 
 

 Ao contrário dos esporos de pteridófitas, os grãos de pólen de angiospermas e 

gimnospermas apresentaram uma distribuição mais abrangente (Maizatto 2000b). Nas figuras 

43 e 44 encontram-se representados os mapas de distribuição dos grãos de pólen, onde nota-se 

uma concentração elevada destes palinomorfos na região do testemunho de sondagem FS9. 
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Figura 43� Mapa de distribuição de grãos de pólen de angiospermas pertencente ao Neoeoceno da bacia do 

Gandarela. 
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Figura 44 � Mapa de distribuição de grãos de pólen de gimnospermas pertencente ao Neoeoceno da bacia do 

Gandarela. 
 

Nestas duas figuras as isolinhas que compõem estes mapas apresentaram um padrão 

mais espaçado, quando comparadas com as linhas do mapa de distribuição de esporos triletes 

(Figura 42). Este fato foi associado à maior capacidade de transporte apresentada pelos grãos 

de pólen de angiospermas e gimnospermas que determinou este padrão de distribuição mais 

amplo no paleolago Gandarela.  
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A maioria dos trabalhos consultados à respeito do padrão de distribuição de grãos de 

pólen dissacados, associou estes palinomorfos à sedimentos finos depositados, 

preferencialmente, em regiões mais profundas. De acordo com Hopkins (1950 in: Tyson 

1995) os grãos de pólen dissacados podem permanecer flutuando na água durante várias 

semanas até serem depositados. Catto (1985), analisando os sedimentos fluviais holocênicos 

de Yukon, associa a presença elevada de grãos dissacados à sedimentos finos. Pennington 

(1947 in: Tyson 1995) também cita a presença de concentrações elevadas de dissacados em 

sedimentos finos depositados em águas profundas de grandes lagos. No entanto, Mudie 

(1982), analisando os sedimentos marinhos recentes da costa leste do Canadá, observou 

variações na posição geográfica das concentrações de dissacados relacionando-as ao processo 

que transportou estes palinomorfos. Segundo este autor, a ocorrência de concentrações 

elevadas de dissacados em direção à plataforma indicaria um transporte, preferencialmente, 

anemófilo destes elementos. Ao contrário, quando foram observadas concentrações 

decrescentes de dissacados em direção à plataforma isto significaria um transporte aquático 

aluvial. 

No paleolago Gandarela os grãos de pólen de angiospermas e de gimnospermas 

apresentaram suas maiores concentrações na região mais rasa deste paleolago durante o 

Neoeoceno. Dessa forma, é provável que grande parte destes grãos de pólen depositados na 

bacia do Gandarela tenham sido transportados por processos aluviais. Outro dado que 

corrobora esta interpretação refere-se à quantidade expressiva de dissacados, observados em 

lâmina, apresentando um aspecto amarrotado ou fragmentado, possivelmente, em decorrência 

desse processo de transporte. 

Analisando o mapa de distribuição de dissacados (Figura 44) observa-se um padrão de 

deposição segundo uma direção preferencial de SE para NW. Este padrão de deposição pode 

ter sido influenciado pela direção do aporte sedimentar, a qual apresentava uma direção, 

aproximada, de sul para norte durante o Neoeoceno (Figura 29A). Devido ao fato destes 

palinomorfos permanecerem flutuando na água por mais tempo, provavelmente, ficaram mais 

susceptíveis à influência destas correntes. 

Comparando os três mapas de linhas isobotânicas nota-se que as maiores 

concentrações de esporos de pteridófitas, grãos de pólen de angiospermas e grãos de pólen de 

gimnospermas convergiram para a mesma região do furo de sondagem FS9. Darrell II & Hart 

(1970), analisando a freqüência absoluta de miosporos no delta do rio Mississipi, relataram 

que a ocorrência de concentrações elevadas de miosporos é comum em ambientes pantanosos, 

corroborando, dessa forma, a interpretação paleoambiental apresentada anteriormente. 
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No Oligoceno os grupos palinológicos utilizados para a confecção dos mapas de linhas 

isobotânicas apresentaram posições diferentes daquelas definidas para o Neoeoceno. 

O mapa de linhas isobotânicas de esporos de pteridófitas (Figura 45) delimitou uma 

concentração elevada de esporos na região do furo de sondagem FS2 (Maizatto 2000b). 

Reportando à figura 34, na região do furo de sondagem FS2 encontra-se também localizado o 

depocentro de linhito, sendo este contexto semelhante à aquele apresentado no mapa de 

distribuição de esporos do Neoeoceno (Figura 42). 

 
Figura 45 � Mapa de distribuição de esporos triletes de pteridófita do Oligoceno na bacia do Gandarela 
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A área onde encontra-se localizado o furo de sondagem FS2, como já mencionado no 

item 6.4, foi definida como uma região mais rasa do paleolago Gandarela durante o 

Oligoceno. Assim sendo, este local provavelmente desenvolveu condições ambientais 

favoráveis (ambientes úmidos) para as pteridófitas, justificando as concentrações expressivas 

de esporos. 

Foram realizadas algumas medições no tamanho dos esporos triletes nos pontos de 

maiores concentrações destes elementos (Figuras 42 e 45), sendo observada a ocorrência de 

esporos, na mesma lâmina, com dimensões extremamente variadas. Nos sedimentos eocênicos 

foram encontrados esporos com dimensões variando entre 28µm a 62µm, e nos sedimentos 

oligocênicos esta diferença foi ainda maior variando entre 27µm a 87,5µm. A maioria desses 

esporos apresentaram algumas características em comum, tais como: exina espessa (≥ 2µm) e 

ornamentação grosseira. Dessa forma, estas evidências indicaram que nas áreas onde estão 

localizadas as maiores concentrações de esporos triletes, estes elementos sofreram pouca 

influência da ação do transporte, justificando a ocorrência de esporos com dimensões tão 

variadas nas mesmas lâminas. 

Comparando com o padrão de distribuição de grãos de pólen de angiospermas e 

gimnospermas no Neoeoceno observou-se que estes grupos também apresentaram, durante o 

Oligoceno, uma distribuição mais ampla do que os esporos triletes de pteridófitas (Maizatto 

2000b). 

Na figura 46 encontra-se representado o mapa de linhas isobotânicas de grãos de pólen 

de angiospermas durante o Oligoceno.  

Nesta figura os grãos de pólen tiveram uma distribuição mais ampla do que os esporos 

de pteridófitas, sendo definidas duas regiões nas quais apresentaram concentrações elevadas, 

uma na região do furo de sondagem FS10 e a outra na região do furo de sondagem FS1. 

É interessante salientar que a distribuição dos grãos de pólen de angiospermas, durante 

o Oligoceno, apresentou um padrão de deposição, provavelmente, influenciado pelo aporte 

sedimentar de direção NE para SW (ver item 6.4). Na figura 46, estes dois máximos de 

concentração de grãos de pólen encontram-se alinhados, segundo NE/SW, em conseqüência 

da direção do aporte sedimentar. 
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Figura 46 � Mapa de distribuição de grãos de pólen de angiosperma do Oligoceno na bacia do Gandarela 
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médio de 27,7µm. Na região do furo de sondagem FS10, onde foram depositados os maiores 

grãos, encontra-se localizado o alto estrutural definido no item 6.4 (Figuras 35 e 36). Dessa 

forma, este alto provavelmente funcionou como uma barreira física que dificultou a 

distribuição destes palinomorfos, sendo depositados os grãos de pólen maiores na região deste 

alto estrutural, enquanto que os grãos menores foram depositados na região do furo de 

sondagem FS1. Outro aspecto importante é que a disposição destas áreas, apresentando 

concentrações elevadas de grãos de pólen, ratifica a direção do aporte sedimentar para o 

Oligoceno apresentado no item 6.4. 

Os grãos de pólen dissacados apresentaram também uma distribuição ampla durante o 

Oligoceno sendo ilustrada na figura 47. Nesta figura observa-se a ocorrência de uma 

concentração elevada de dissacados na região do furo de sondagem FS10, além das linhas 

isobotânicas indicarem uma deposição de grãos influenciada pela direção do aporte 

sedimentar, semelhante ao comportamento apresentado pelos grãos de pólen de angiospermas 

(Figura 46), abrangendo a região dos furos de sondagem FS1, FS6 e FS8. 

Utilizando o mesmo raciocínio citado anteriormente para o Neoeoceno, foram tomadas 

as medidas de 100 palinomorfos, observados em lâmina, pertencentes aos testemunhos FS1 e 

FS10. Com estas medidas constatou-se que na região onde se encontra localizado o alto 

estrutural (furo de sondagem FS10), foram depositados os grãos dissacados maiores, que 

apresentaram um tamanho médio de 73µm. Os grãos dissacados menores foram transportados 

e depositados na região do furo FS1, sendo encontrado um tamanho médio de 35,5µm.  
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Figura 47 � Mapa de distribuição dos grãos de pólen dissacados no Oligoceno da bacia do Gandarela 
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CAPÍTULO 7 

 

BACIA DE FONSECA 

 

 
7.1 � HISTÓRICO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

 A bacia de Fonseca ocupa uma região aproximada de 32km2, cujos depósitos 

sedimentares encontram-se assentados sobre os granitos-gnáissicos pertencentes ao Complexo 

Santa Bárbara. Esta bacia sedimentar é preenchida, na base, por conglomerados, arenitos, 

siltitos, argilitos e linhitos (Formação Fonseca) e no topo são observados conglomerados 

ferruginosos (Formação Chapada de Canga). 

 Diversos trabalhos foram realizados nesta bacia sedimentar, sendo citados a seguir: 

 

GORCEIX (1884) 

 

 Foi o primeiro pesquisador a apresentar um perfil sedimentar dos depósitos que 

formam a bacia de Fonseca (Figura 48) descrevendo-o da seguinte maneira: 

 

�...1o � Camada de conglomerato ferruginoso. 

2o � Leitos de xistos argilosos mui fossilíferos com áreas micáceas (cinco metros). 

3o � Massa de areais e argila, algumas vezes compacta e dura (vinte e dois metros). 

4o � Xistos betuminosos entremeados de areia argilosa, com nódulos de matéria carbonosa, 

terminando-se por argilas negras com pequenas camadas de areias....� 
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1

A

2

3

4

1 - Canga
2 - Schistos argilosos com areias
3 - Areias e argila
4 - Schistos betuminosos
A - Gneiss granitoide alterado

Figura 48 

� Perfil litológico da bacia de Fonseca confeccionado por Gorceix (1884) 

 

De acordo com Gorceix (1884) as bacias do Gandarela e de Fonseca estariam 

relacionadas a um ambiente deposicional lacustre profundo alimentado por águas pluviais. 

 Baseando-se na semelhança existente entre as formas vegetais fossilizadas encontradas 

nestas duas bacias, Gorceix (1884) considerou-as sincrônicas apresentando uma idade 

pertencente ao Plioceno ou no máximo ao Neomioceno. Além disso, nesse trabalho foi citada 

a ocorrência expressiva de impressões foliares fossilizadas de Melastomáceas e Mimosáceas 

preservadas neste depósito sedimentar, sendo o registro de pteridófitas e palmeiras 

extremamente raro. 

 

ESTUDOS PALEOBOTÂNICOS 

 

 Entre as décadas de 1930 à 1970 diversos trabalhos paleobotânicos foram feitos no 

sentido de classificar as excelentes impressões foliares encontradas abundantemente na bacia 

de Fonseca, além da datação deste depósito sedimentar. O quadro 5 representa a síntese destes 

trabalhos com as propostas de cada autor relacionadas à datação e as famílias paleobotânicas 

identificadas na bacia de Fonseca. 
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Quadro 5 � Principais trabalhos paleobotânicos desenvolvidos nos depósitos sedimentares da bacia de Fonseca 

AUTOR DATAÇÃO PALEOBOTÂNICA 
Duarte (1974) Plioceno Bombacaceae 
Duarte (1956) Plioceno Melastomataceae 
Dolianiti (1950) Plioceno Tiliaceae 
Dolianiti (1949) Plioceno Menispermaceae 

Berry (1935) Plioceno 

Musaceae, Polygonaceae, Caesalpiniaceae, 
Papilionaceae, Rutaceae, Meliaceae, Malpighiaceae, 
Euphorbiaceae, Sapindaceae, Monimiaceae, 
Combretaceae, Myrsinaceae, Sapotaceae, 
Bignoniaceae 

 

MAXWELL (1972) 

 

 Este autor descreve a bacia de Fonseca como sendo constituída predominantemente 

por arenitos, siltitos arenosos, conglomerados e linhitos depositados durante o Plioceno. 

Segundo com Maxwell (1972) esta bacia sedimentar estaria associada a um ambiente 

deposicional flúvio-lacustre. 

 Neste trabalho o autor propõe a criação da unidade litoestratigráfica denominada 

Formação Fonseca sendo representada pelos depósitos sedimentares terciários localizados no 

Quadrilátero Ferríferro. A seção-tipo utilizada por Maxwell (1972) encontra-se localizada 

próxima ao distrito de Fonseca sendo constituída pelas seguintes unidades litológicas (Quadro 

6): 

 
Quadro 6 � Descrição da seção-tipo definida por Maxwell (1972) para a Formação Fonseca. 

DESCRIÇÃO DA SEÇÃO-TIPO ESPESSURA
Canga constituída por fragmentos de itabirito, quartzito e filito envoltos por cimento 1,0 
Solo apresentando fragmentos de rochas (siltitos) 10,0 
Argila maciça, concreções nodulares e delgadas camadas de siltitos e arenitos 20,0 
Arenito amarelado à branco intercalado com argilito maciço 12,0 
Argilito amarelado maciço com delgadas camadas intercaladas de siltito e argilito arenoso  17,0 
Delgadas camadas de siltito e argilito acinzentado. Siltito arenoso amarelado. Delgadas 8,5 
Intervalo encoberto 3,0 
Camadas espessas de argilito amarelado, avermelhado e violáceo. 8,5 
Arenito argiloso esbranquiçado 0,7 
Conglomerado constituído por fragmentos intemperizados de gnaisse,  filito e quartzito 7,0 
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SANT�ANNA (1994) 

 

 Neste trabalho foi realizado um estudo mineralógico para definir os argilo-minerais 

presentes nos sedimentos da Formação Fonseca. Os resultados obtidos revelaram um 

predomínio de argilo-minerais pertencentes aos grupos da caulinita, mica e, secundariamente, 

da esmectita. Com base nesta análise a autora associou estes argilo-minerais à climas quentes 

e úmidos que vigoraram durante toda a sedimentação da Formação Fonseca. Neste mesmo 

trabalho a autora redefiniu a Formação Fonseca (Maxwell 1972) posicionando-a no Eoceno, 

baseando-se na análise palinológica realizada por Lima & Salard-Cheboldaeff (1981). De 

acordo com Sant�anna (1994) .o ambiente deposicional da Formação Fonseca estaria 

vinculado a um sistema fluvial meandrante com a instalação de planícies de inundação. 

Sobreposta à esta formação foi descrita uma unidade sedimentar constituída por 

ortoconglomerados oligomíticos contendo seixos de itabirito e matriz ferruginosa fina 

associados à depósitos de leques aluviais. A partir desses dados a autora propôs a criação de 

uma nova unidade litoestratigráfica denominada Formação Chapada de Canga. 

 A análise estrutural revelou a ocorrência de falhamentos predominantemente normais 

nos sedimentos da Formação Fonseca indicando a atuação de eventos trativos NE-SW e NW-

SE pós-sedimentares, não sendo encontrado nenhum elemento sugerindo eventos tectônicos 

sin-sedimentares. Após a sedimentação dos conglomerados da Formação Chapada de Canga, 

Sant�anna (1994) define um novo evento tectônico trativo que gerou o falhamento de todo 

depósito sedimentar segundo as direções N-S e E-W.  

 

CASTRO & FERREIRA (1997)  

 

 Neste trabalho foi desenvolvida a análise estratigráfica e estrutural dos depósitos 

sedimentares cenozóicos localizados na borda leste do Quadrilátero Ferrífero. Estes autores 

descreveram a Formação Fonseca como sendo constituída, basicamente, por: arenitos, 

folhelhos negros, siltitos e argilitos depositados em um ambiente flúvio-lacustre. Além desta 

unidade litoestratigráfica estes autores definiram uma nova unidade designada Formação Cata 

Preta, sendo constituída por arenitos maciços de coloração avermelhada e diamictitos 

apresentando seixos subangulosos a subarredondados de filitos, quartzitos ferruginosos, 

quartzo e magnetita envolvidos por uma matriz argilosa. A seção-tipo da Formação Cata Preta 

encontra-se localizada no distrito de Santa Rita Durão, município de Mariana, próximo a cava 

da antiga mina de ouro Cata Preta. De acordo com estes autores a Formação Cata Preta 
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encontra-se sobreposta pelos conglomerados laterizados da Formação Chapada de Canga, 

sendo atribuída uma provável idade terciária para esta nova unidade litoestratigráfica. 
 

MAIZATTO et al. (2000c) 
 

 Neste trabalho os autores descreveram a ocorrência de cinco fácies sendo agrupadas 

em duas associações relacionadas a dois ambientes deposicionais distintos. A associação de 

fácies A formada pelas fácies siltito, arenito e conglomerado e a associação de fácies B 

constituída pelas fácies linhito e argilito. Baseando-se nestas associações, estes autores 

definiram dois ambientes deposicionais, um fluvial meandrante (associação A) e o outro 

relacionado à depósitos de meandro abandonado (associação B). 

 

 

7.2 � HISTÓRICO DO CONHECIMENTO PALINOLÓGICO 

 

SOMMER & LIMA (1967)  

 

Foram os primeiros pesquisadores a desenvolver uma análise palinológica na bacia de 

Fonseca. Neste trabalho foram citadas a ocorrência das seguintes famílias botânicas: 

Begoniaceae (grãos de pólen tricolpados finamente estriados), Leguminosae (grãos de pólen 

tricolporados), Combretaceae (grãos de pólen tricolporados tectados), Menispermaceae (grãos 

de pólen tricolporados) e Podocarpaceae (grãos de pólen dissacados). Baseando-se nesta 

análise os autores consideraram a mesma idade proposta por Gorceix (1884). 

 

LIMA & SALARD-CHEBOLDAEFF (1981) 

 

 Este autores realizaram uma análise palinológica mais completa na qual foram 

apresentados dados bioestratigráficos e paleoecológicos da bacia de Fonseca. Foram definidos 

os seguintes palinomorfos: 
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SPORITES 

Laevigatosporites cf. haardti 

Biretisporites crassilabratus 

Cicatricosisporites dorogensis 

Cicatricosisporites paradorogensis 

Leiotriletes gr. maxoides maxoides 

Polypodiaceiosporites sp. 

Toroisporis sp. 

Triplanosporites sp. 

Verrucatisporites sp. 

 

POLLENITES 

Ephedripites sp. 

Cycadopites sp. 

Echimonocolpites sp. 

Spinizonocolpites echinatus  

Retitricolpites amapaensis 

Striatopollis bellus 

Tricolpopollenites cf. liblarensis 

Psilastephanocolpites cf. maia 

Lonicerapollis sp. 

Clavatricolporopollenites cf. microiliacus 

Psilatricolporites cf. calabarensis 

Psilatricolporites divisus 

Psilatricolporites sp. 

Retitricolporites sp. 

Tricolporopollenites cf. chandlerae 

Psilastephanocolporites fissilis 

Cricotriporites guianensis 

Cricotriporites sp. 

Proteacidites sp. 

Psilatriporites sp. 

Retitriporites sp. 

Scabratriporites sp. 
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Striatriporites sp. 

Triorites cf. triangulatus 

Parsonidites cf. psilatus 

 

 De acordo com Lima & Salard-Cheboldaeff (1981), baseando-se na presença de 

Cicatricosisporites dorogensis, Spinizonocolpites, Perisyncolporites e pela ausência de 

Verrucatosporites usmensis, Jandufouria seamrogiformis, Magnastriatites e pólens de 

compostas foi atribuída uma idade eocênica para os depósitos sedimentares da bacia de 

Fonseca. Em relação ao ambiente deposicional estes autores associaram esta bacia sedimentar 

a um ambiente lacustre localizado à baixas altitudes, próximo ao mar, devido a presença de 

Spinizonocolpites. 

 As análises sedimentológicas e palinológicas desenvolvidas no presente trabalho, 

descartam as interpretações sugeridas por Lima & Salard-Cheboldaeff (1981). Os dados 

apresentados no decorrer deste trabalho, apontam para uma sedimentação exclusivamente 

continental, não sendo encontrado qualquer elemento palinológico (Spinizonocolpites) que 

sugerisse a proximidade da bacia de Fonseca com o ambiente marinho. 

 

MAIZATTO & PORFIRO (1999) 
 

 Neste trabalho foram apresentados dados preliminares sobre os aspectos 

bioestratigráficos e paleolimnológicos dos depósitos sedimentares de Fonseca. Estes autores 

listaram os principais palinomorfos utilizados para auxiliar na definição da biozona 

Retibrevitricolpites triangulatus sendo citadas as seguintes formas: Cicatricosisporites 

dorogensis, Verrucatosporites usmensis, Polypodiaceoisporites potoniei, Echiperiporites 

akanthos, Perisyncolporites pokornyi, Retitricolpites americana, Ulmoideipites krempii, 

Corsinipollenites undulatus, Striatricolpites catatumbus, Margocolporites vanwijhei e 

Bombacacidites sp. Segundo Maizatto & Porfiro (1999), com base nesta assembléia 

palinológica e, principalmente, pela presença da espécie Margocolporites vanwijhei foi 

determinada uma idade neoeocênica para este depósito sedimentar. 

 Para a análise paleolimnológica os autores basearam-se na ocorrência da microalga 

clorofícea Botryococcus braunii. O aspecto amorfo apresentado por estas colônias algálicas 

estaria associado à grande quantidade de matéria orgânica em suspensão contida na água. Esta 

concentração elevada causaria a turbidez nessas águas prejudicando o desenvolvimento destas 

algas. 
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MAIZATTO et al. (2000c) 
 

 Com o progresso das pesquisas palinológicas realizadas na bacia de Fonseca, estes 
autores definiram a ocorrência de mais uma biozona neste depósito sedimentar. Neste 
trabalho, foram reconhecidas duas biozonas palinológicas relacionadas à duas unidades 
cronoestratigráficas: Retibrevitricolpites triangulatus (Eoceno Superior) e Dacrydiumites 
florinii (Oligoceno). Segundo Maizatto et al. (2000c) a biozona Retibrevitricolpites 
triangulatus foi definida pela presença das espécies Margocolporites vanwijhei, 
Cicatricosisporites dorogensis, Echiperiporites akanthos, Perisyncolporites pokornyi, 
Retitricolpites amapaensis, Retitricolpites americana, Ulmoideipites krempii e Striatricolpites 
catatumbus. Já a biozona Dacrydiumites florinii foi identificada através da forma-guia 
Dacrydiumites florinii, além da presença marcante de grãos de pólen dissacados pertencentes, 
principalmente, ao gênero Podocarpidites. Outros palinomorfos foram citados, tais como: 
Cicatricosisporites dorogensis, Retitricolpites amapaensis, Cyclusphaera euribei, 
Ulmoideipites krempii, Psilastephanoporites stellatus, Bombacacidites sp., Perisyncolporites 
pokornyi e Echiperiporites akanthos. 
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7.3 � ANÁLISE DE FÁCIES 

 

 A análise de fácies da bacia de Fonseca foi realizada a partir dos três afloramentos 

(Figura 3) que representam a porção basal desta bacia, sendo incluídos na Formação Fonseca. 

Para auxiliar na descrição das fácies sedimentares foi adotado o mesmo critério utilizado para 

a análise de fácies na bacia do Gandarela, mencionado no item 6.3. Devido ao empacotamento 

frouxo apresentado pelas rochas que compõem este depósito sedimentar, não foi possível a 

confecção de lâminas delgadas inviabilizando a análise petrográfica através de microscópio 

ótico. Outro aspecto importante a ser mencionado refere-se a má conservação dos 

afloramentos visitados que prejudicou a identificação, com clareza, de estruturas 

sedimentares. 

Dessa forma, foram reconhecidas cinco fácies sedimentares descritas a seguir: 
 

* Fácies Conglomerado 

Conglomerado suportado por clastos, maciço, oligomítico, constituído por clastos de 

argila subarredondados à subangulosos sendo observada a ocorrência de matriz arenosa com 

granulometria areia média a grossa. Os clastos apresentam dimensões que variam entre 1cm a 

15cm de diâmetro. A espessura desta fácies varia entre 15cm e 70cm (Foto 17). 
 

* Fácies Arenito Grosso 

 Arenito texturalmente maturo constituído por grãos de quartzo subarredondados com 

granulometria variando entre areia média à grossa. Nesta fácies foram observadas 

estratificações cruzadas, provavelmente, acanaladas mal preservadas. A espessura desta fácies 

varia entre 2cm e 70cm (Foto 18). 
 

* Fácies Arenito Fino 

 Arenito constituído por grãos de quartzo subarredondados com granulometria areia 

fina a média, sendo observada a ocorrência de estratificações plano-paralelas. A espessura 

desta fácies varia entre 2cm e 6,0m (Foto 19). 
 

* Fácies Argilito 

 Argilito apresentando cores variadas (rosa, vermelha e branca) e laminações plano-

paralelas. Esta fácies apresentou uma espessura entre 2cm e 1,20m (Foto 20). No afloramento 

1 foram encontrados diques de areia decorrentes de estruturas de boudinagem sedimentar 
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(sedimentary boudinage structure) (Foto 21). Segundo Selley (1988) a boudinagem 

sedimentar ocorre normalmente quando são observadas areias e argilas interacamadadas, 

inconsolidadas e saturadas de água sujeitas à tensões. Neste contexto as camadas de argila 

podem desenvolver fissuras gerando blocos separados por intrusões de areia (Figura 49). Na 

bacia de Fonseca esta estrutura sedimentar pode estar associada à ocorrência de falha normal 

observada em afloramento (Foto 21). 

Tensão
 

Figura 49 � Boudinagem sedimentar formada a partir do rompimento da camada de argila devido o processo de 
tensão, acompanhado pela injeção de areia nas fissuras incipientes. (fonte: Selley 1988) 

 
* Fácies Linhito 

 Linhito apresentando laminações bem desenvolvidas (Foto 22) com intercalações 

milimétricas de siltito, onde foram observadas diversas impressões foliares carbonizadas bem 

preservadas (Foto 23). A espessura desta fácies variou entre 4cm e 1,10m 

 
 7.3.1 � Relações de Contato entre as Fácies 

 

 Os sedimentos que compõem a Formação Fonseca encontram-se depositados sobre o 
embasamento granito-gnáissico. A seguir, estão descritas as relações de contato observadas 
entre as fácies definidas para esta unidade litoestratigráfica. 
 A fácies conglomerado apresentou um contato abrupto erosivo com a fácies argilito e 
um contato gradativo com a fácies arenito grosso. 
 A fácies arenito grosso exibiu um contato gradativo com as fácies arenito fino e 
conglomerado e abrupto com a fácies argilito. 
 A relação de contato observada entre a fácies arenito fino e as fácies argilito e arenito 
grosso ocorre de forma gradativa. 
 A fácies argilito exibiu um contato abrupto com a fácies arenito grosso e um contato 
gradativo com a fácies linhito. 
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 7.3.2 � Interpretação 

 

 Com base na análise sedimentológica dos depósitos que constituem a Formação 

Fonseca, foram definidas três associações de fácies cada qual relacionada a um ambiente 

deposicional. 

 A associação A (Figura 50a) corresponde ao conjunto de fácies representado na base 

por conglomerados (20cm a 30cm de espessura), seguidos por arenitos com granulometria 

areia média a grossa (50cm a 80cm de espessura) apresentando estratificações cruzadas, 

provavelmente acanaladas, mal preservadas. Em seguida são observados arenitos de 

granulometria areia fina a média com estratificações plano-paralelas (20cm a 30cm de 

espessura) finalizando, no topo, com camadas de argilito (10cm a 15cm de espessura). Em 

alguns intervalos os conglomerados basais não ocorrem sendo observados na base os arenitos 

com granulometria areia média a grossa sobrepostos por arenitos finos e argilitos 

apresentando as mesmas características mencionadas anteriormente (Figuras 50a e 50b). 

 De acordo com a descrição acima da associação de fácies A é possível observar que 

esta unidade é constituída, basicamente, por areias e argilas. Segundo Selley (1988) e Einsele 

(1992) a ocorrência expressiva de sedimentos finos é mais comum em depósitos de rios 

meandrantes do que em rios que apresentam um padrão braided cujos componentes principais 

são as areias e os conglomerados. Shanster (1951) e Allen (1965) (in: Selley 1988) 

propuseram uma classificação hierárquica dos ambientes presentes em sistemas de rios 

meandrantes, como pode ser observado através do quadro 7. 

 
Quadro 7 � Classificação hierárquica dos subambientes em rios meandrantes proposta por 

Shanster (1951) e Allen (1965) (in: Selley 1988). 
 

Fundo de canal

Barra de canalAtivo
Barra em pontal

Depósitos de Canal

Canal abandonado

Diques

Crevasse splay

Lagoas de cheia
Depósitos de Inundação

Bacia de inundação
Pântanos
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Os depósitos de canais ativos são descritos por Selley (1988) como sendo constituídos 

na base por conglomerados sobrepostos por depósitos de areias apresentando estratificações 

cruzadas. Para esse autor, os registros recentes e antigos de seqüências associadas à depósitos 

de barra em pontal apresentam uma diminuição no tamanho dos grãos e na espessura das 

camadas. 

Os depósitos de meandro abandonado são formados por areias finas, siltes e argilas 

apresentando laminações plano-paralelas e cruzadas, gretas de ressecamento e ocasionalmente 

podem estar bioturbados por raízes e intercalados com turfas. Embora muito semelhantes, 

Selley (1988) distingue os depósitos de meandro abandonado dos de planície de inundação 

baseando-se na geometria dos primeiros que apresentam uma forma de canal além da 

ocorrência de conglomerados na base. 

Einsele (1992) descreve o sistema fluvial meandrante como sendo constituído pelos 

seguintes depósitos: 

• Depósito de fundo de canal � constituído por sedimentos de carga formados por material 

grosseiro transportado durante os picos de inundação. Estes depósitos podem conter 

clastos de argila ou blocos erodidos dos bancos. 

• Depósito de barra em pontal � as barras em pontal são formadas nas porções internas dos 

meandros, enquanto que nas porções externas ocorre um processo de erosão. A curvatura 

do meandro tende a aumentar podendo gerar meandros abandonados. Este depósito 

freqüentemente apresenta uma seqüência granodecrescente ascendente, com areias 

depositadas sobre conglomerados. Na base ocorrem estratificações plano-paralelas 

passando para estratificações cruzadas acanaladas no topo. 

• Depósito chute bars � depósito formado por canais que atravessam as barras em pontal 

durante os períodos de inundação. São constituídos por sedimentos grosseiros na base 

depositados sobre o topo erodido de uma seqüência de barra em pontal. 

• Depósito de meandro abandonado � constituído basicamente por sedimentos finos 

depositados sobre os depósitos de fundo de canal. 

• Depósito de diques e crevasse splay � formado durante os períodos de inundação, sendo 

constituído por areias e siltes. Localmente, o dique pode ser rompido formando depósitos 

de crevasse splay sobre a planície de inundação. Podem ocorrer laminações plano-

paralelas, ripples cavalgantes e estratificações cruzadas que, normalmente, são destruídas 

por raízes. 
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• depósito de planície de inundação � formado, predominantemente, por silte, argila e areia 

fina, atingindo poucos centímetros de espessura. Podem ocorrer laminações cruzadas. 

Na figura 51, estão representadas as principais fácies dos depósitos sedimentares 

associados ao sistema fluvial meandrante. 

Chute bars
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lateral

Barra em
pontal

Crevasse splay

Pântano

Meandro abandonado
preenchido

Antigo depósito de
acreção lateral 

Depósitos de fundo
de canal

Depósitos de
planície de inundação

Dique

Climbing ripples 
deformadas

Sr

Sh

Sp

 0,2
- 0,6
   m

F

E
D
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Turfa

Silte e argila
laminados

2 -15
  m

Dique
Sh+St, (sm)
raízes

Raízes

Crevasse splay
Sh, St, sm

Argila e silte
 laminados

C

Chute
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da barra em pontal

Topo da
barra em pontal

Sp

B

Sh

St

Sp

St, sm

Seqüência ideal
de barra em pontal Barra em pontal com

chute bar
Planície de inundação Canal abandonado

A

 
Figura 51 � Sistema de rio meandrante. A) Ambientes observados no sistema de rio meandrante; B-F) seções 

verticais de cada ambiente. Símbolos: sm � pequena escala; Sh � areia estratificada horizontalmente; 
St � areia com estratificações cruzadas acanaladas; Sp � areia com estratificações cruzadas 
tabulares; Sr � ripples e estratificações cruzadas de pequena escala (baseado em Walker 1984; Miall 
1985). 
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Miall (1996) descreve os sedimentos que compõem os depósitos de barra em pontal 

como sendo predominantemente arenosos, embora seja comum a ocorrência de 

conglomerados na base do canal. 

Analisando o conjunto de informações atribuídas à associação de fácies A, e 

comparando-a com os modelos propostos acima, foi possível determinar uma compatibilidade 

com os registros de canais ativos de sistemas fluviais meandrantes, segundo a classificação de 

Shanster (1951) e Allen (1965) (in: Selley 1988), e com os modelos de Einsele (1992) e Miall 

(1996) para os depósitos de barra em pontal. 

 A associação B foi reconhecida apenas no afloramento 1 (Figura 50A), 

correspondendo ao conjunto de fácies representado na base por conglomerado (30cm de 

espessura aproximadamente) seguido por arenitos finos com estratificações plano-paralelas 

(80cm de espessura) trapeados por uma camada de argilito com espessura de 10cm. Este 

argilito encontra-se sobreposto por uma camada de linhito com 1,10m de espessura 

apresentando laminações plano-paralelas e grande quantidade de impressões foliares 

carbonizadas. Esta associação termina com uma camada de argilito apresentando laminações 

plano-paralelas bem desenvolvidas (1,20m de espessura). 

Comparando o conjunto de fácies que formam esta associação, foi possível observar 

uma estreita relação genética com as descrições de depósitos de meandro abandonado 

sugeridas por Selley (1988) e Einsele (1992). 

Mclane (1995) relata que após os meandros serem abandonados é comum a ocorrência 

de águas estagnadas nestes ambientes. Este fato foi confirmado na bacia de Fonseca através 

da presença expressiva, em lâmina, da microalga clorofícea Botryococcus braunii que 

segundo Cookson (1953) e Guy-Ohlson (1992) se desenvolvem, preferencialmente, em 

ambientes com águas rasas e tranqüilas. 

Walker (1984) ao analisar os depósitos de meandros abandonados concluiu que estes 

meandros poderiam ser abandonados gradualmente (chutecut-off) ou abruptamente (neckcut-

off). Segundo este autor durante o chutecut-off  o rio gradualmente vai migrando sobre antigas 

planícies de inundação gerando uma diminuição na energia do fluxo no canal principal. Esta 

gradual diminuição na energia da corrente poderá se refletir nos sedimentos através do 

desenvolvimento de uma fácies espessa apresentando estruturas sedimentares unidirecionais 

do regime de fluxo inferior, essencialmente laminações cruzadas (Figura 52A). Após o 

completo abandono do meandro a sedimentação ficará restrita à granulometria fina (silte e 

argilas) introduzida no meandro durante os períodos de extravasamento das águas do canal 

principal. O neckcut-off refere-se ao abandono do meandro de forma abrupta gerando o rápido 
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isolamento das extremidades do meandro com areia. Neste contexto a energia da corrente 

chega a zero, resultando em depósitos dominados por silte e argilas (Figura 52B) 

transportados para o meandro abandonado durante os períodos de inundação. 

 

 

Chutecut-off

Neckcut-off
I
II
III

I

II

III

A

B

 
Figura 52 � A) Seqüência de fácies de um meandro abandonado gradualmente (Chutecut-off); B) Seqüência 

de fácies de um meandro abandonado abruptamente (Neckcut-off). I � depósitos de canal ativo 
com estratificações cruzadas acanaladas, II � areias finas com laminações cruzadas, III � 
depósitos formados por acreção vertical durante os períodos de cheia. (Fonte: Walker 1984) 

 

 Comparando o perfil sedimentar apresentado pela associação B (Figura 50A) e as 

seqüências de fácies representadas através da figura 52, foi possível determinar uma relação 

muito próxima desta associação com os depósitos do tipo neckcut-off, indicando que o 

meandro teria sido abandonado de maneira abrupta . 

 E, finalmente, a associação C sendo constituída na base pela fácies arenito grosso 

apresentando laminações cruzadas, provavelmente acanaladas, (Foto 18) (2cm a 10cm de 

espessura) sobreposto por argilito (espessura entre 2cm a 10cm ) e linhito (espessura entre 

4cm a 30cm). Esta associação encontra-se representada através das figuras 35B e 35C e pelas 

fotos 24 e 25. 

 As características litológicas da associação C apresentaram semelhanças com os 

depósitos de bacia de inundação descritos por Selley (1988) e Einsele (1992). De acordo com 

estes autores, os depósitos de planície de inundação seriam constituídos por camadas 

intercaladas de areia, argila e silte, atingindo poucos centímetros de espessura, podendo 

apresentar laminações cruzadas e gretas de ressecamento. Os depósitos de bacia de inundação, 
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freqüentemente, encontram-se bioturbados por raízes e nas áreas alagadas (lagoas de cheia) 

observam-se a formação de turfas . 

Dessa forma, a associação de fácies C pode ser interpretada como sendo depósitos de 

lagoas de cheia, corroborada pela presença, nos intervalos de linhito, de grande quantidade de 

Botryococcus braunii. Como já mencionado anteriormente estas microalgas são indicadoras 

de ambientes de águas rasas e tranqüilas. 
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7.4 - ANÁLISE BIOESTRATIGRÁFICA 

 

 A Palinologia configura-se como uma importante ferramenta para auxiliar a 

determinação de unidades bioestratigráficas, assim como no estudo dos aspectos 

paleoecológicos e paleoflorísticos. No Brasil, a análise palinológica detalhada das rochas 

sedimentares meso-cenozóicas tem sido realizada há aproximadamente quarenta anos. Dentre 

os diversos trabalhos já desenvolvidos merecem um destaque aqueles apresentados por Regali 

et al. (1974a, b). Nestes trabalhos foi proposto o primeiro zoneamento palinológico dos 

sedimentos meso-cenozóicos pertencentes às bacias situadas na margem leste brasileira 

(Figura 53). A coluna palinológica padrão apresentada por Regali et al. (1974a, b) mostrou-se 

extremamente adequada para identificar, inclusive, as biozonas palinológicas do Terciário 

encontradas em bacias sedimentares continentais como foi realizado, por exemplo, na bacia 

terciária do Gandarela (Pinto & Regali 1990 e Maizatto 1997). Dessa forma, a caracterização 

das biozonas na Formação Fonseca foi baseada na coluna palinológica padrão proposta por 

Regali et al. (1974a, b). 

Inicialmente foi realizada uma análise completa das lâminas com o objetivo de 

classificar os palinomorfos sendo, posteriormente, selecionadas as formas mais importantes 

sob o ponto de vista bioestratigráfico. 

Baseando-se nesses critérios foram identificadas duas biozonas palinológicas na bacia 

de Fonseca: a biozona Retibrevitricolpites triangulatus, na base, seguida pela biozona 

Dacrydiumites florinii, no topo, ambas pertencentes à superzona palinológica 

Cicatricosisporites dorogensis. 
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As duas biozonas reconhecidas neste depósito sedimentar encontram-se representadas 

na figura 54 onde é possível se observar o posicionamento destas unidades bioestratigráficas 

nos afloramentos analisados. 
 

Figura 54 � Unidades bioestratigráficas presentes na bacia de Fonseca e a posição destas biozonas nos três 
afloramentos analisados. 

 

 De acordo com a figura 54 a biozona Retibrevitricolpites triangulatus foi identificada 

na bacia de Fonseca nos afloramentos 1 e 2. Em nenhuma das lâminas pertencentes aos dois 

afloramentos foi encontrada a espécie-guia desta biozona. No entanto, a definição desta 

unidade bioestratigráfica foi baseada, principalmente, na ocorrência da espécie 

Margocolporites vanwijhei além da espécies: Cicatricosisporites dorogensis, Striatricolpites 

catatumbus, Retitricolpites americana, Retitricolpites amapaensis, Psilatricolporites 

delicatus, Psilatricolporites aff divisus, Retitricolporites annulatus, Retitricolporites 

irregularis, Bombacacidites bombaxoides, Syncolporites poricostatus, Perisyncolporites 

pokornyi, Psilastephanocolporites malacanthoides, Psilastephanocolporites fissilis, 

Podocarpidites marwickii, Podocarpidites sp., Verrucatosporites usmensis, Ulmoideipites 

krempii, Proteacidites dehaani, Psilatricolporites delicatus, Echiperiporites akanthos. A 

distribuição vertical destes palinomorfos encontra-se representada na figura 55. 
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Consultando a literatura especializada observou-se que a espécie Margocolporites 

vanwijhei tem sido utilizada, em outros depósitos sedimentares, como uma importante forma-

guia para definir o topo da zona Retibrevitricolpites triangulatus. Regali et al. (1974a, b) 

mencionam que entre os estados do Amapá e Espírito Santo esta biozona é identificada pela 

espécie Margocolporites vanwijhei, enquanto que a espécie-guia, Retibrevitricolpites 

triangulatus, é mais freqüente na região norte do Brasil. Outros trabalhos como por exemplo o 

de Lima & Dino (1984) na bacia de Bonfim (SP), Lima & Amador (1985) na bacia de 

Resende (RJ) e Pinto & Regali (1990) e Maizatto (1997) na bacia do Gandarela (MG) 

determinaram o topo da zona Retibrevitricolpites triangulatus, nesses depósitos sedimentares, 

baseando-se na associação palinológica característica desta biozona e, principalmente, pela 

ocorrência de Margocolporites vanwijhei. 

O início da sedimentação na bacia de Fonseca coincide com a biozona 

Retibrevitricolpites triangulatus sendo identificada nos afloramentos 1 e 2, sobre o 

embasamento granito-gnáissico. O limite superior desta biozona foi encontrado, em relação ao 

topo, a 13,7m no afloramento 1 e a 24m no afloramento 2 (Figura 54). 

Acima desta unidade bioestratigráfica foi identificada a biozona Dacrydiumites florinii 

nos três afloramentos analisados, sendo definida a partir da ocorrência da espécie-guia 

Dacrydiumites florinii. Além da forma-guia, foram observadas as seguintes espécies: 

Psilastephanoporites stellatus, Cicatricosisporites dorogensis, Ulmoideipites krempii, 

Perisyncolporites pokornyi, Echiperiporites akanthos, Podocarpidites marwiickii, 

Bombacacidites bombaxoides, Psilatricolporites delicatus, Syncolporites poricostatus, 

Psilastephanocolporites fissilis, Plicatella sp., Polypodiaceoisporites potoniei, 

Verrucatospoites usmensis, Psilatricolporites operculatus, Proteacidites dehaani, 

Retitricolpites amapaensis, Psilatricolporites cf. P. divisus, Podocarpidites sp., 

Echiperiporites stelae, Tricolpites reticulata, Retitricolporites irregularis. A distribuição 

vertical destes palinomorfos encontra-se representada na figura 55. Um aspecto interessante 

em relação à biozona Dacrydiumites florinii refere-se ao aumento considerável no número de 

espécimens de grãos de pólen vesiculados quantificados nas lâminas analisadas. Este aumento 

também foi observado nos depósitos sedimentares do Gandarela (Maizatto 1997), sendo uma 

característica importante para auxiliar no reconhecimento desta unidade bioestratigráfica. 
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7.5 � ANÁLISE CRONOESTRATIGRÁFICA 

 

 O estudo bioestratigráfico da Formação Fonseca propiciou a determinação de unidades 

cronoestratigráficas. A partir desta análise foram definidos dois intervalos 

cronoestratigráficos: Eoceno Superior e Oligoceno (Figura 56). 
 
 

Figura 56 � Representação das unidades bioestratigráficas e cronoestratigráficas identificadas na bacia de 
Fonseca. 

 

 Na figura 56 encontra-se representada a relação entre a biozona Retibrevitricolpites 

triangulatus e a cronozona do Eoceno Superior e a biozona Dacrydiumites florinii e a 

cronozona do Oligoceno, além do posicionamento destas unidades cronoestratigráficas nos 

afloramentos analisados. Com base nestes dados foi possível sugerir uma idade para os 

conglomerados da Formação Chapada de Canga, que recobrem os sedimentos da porção 

inferior da bacia de Fonseca. De acordo com Sant�anna (1994), estes conglomerados 

encontram-se assentados discordantemente à Formação Fonseca não sendo descrita, com 

clareza, a relação de contato entre estas duas unidades litológicas. Dessa forma, foi proposta 

uma idade mínima oligocênica para os conglomerados pertencentes à Formação Chapada de 

Canga. 
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7.6 � ASPECTOS PALEOECOLÓGICOS  
 

 A análise paleoecológica na bacia de Fonseca teve como objetivo a caracterização das 

variações paleoclimáticas e paleoambientais registradas neste depósito sedimentar durante o 

período compreendido entre o Neoeoceno ao Oligoceno. Para auxiliar a análise paleoclimática 

foi realizado, inicialmente, o levantamento das afinidades botânicas dos palinomorfos fósseis 

alóctones (grãos de pólen e esporos) com as formas polínicas atuais. As informações relativas 

aos hábitos e os climas nos quais esses taxa recentes são mais adaptados foram baseadas nos 

trabalhos de Joly (1966) e Germeraad et al. (1968). Para melhor ilustrar esta análise foram 

confeccionadas duas tabelas, para cada idade, contendo informações relativas aos hábitos e 

climas associados à estas famílias botânicas, além de gráficos apresentando dados 

quantitativos dos principais grupos palinológicos encontrados nos sedimentos da bacia de 

Fonseca. 

 O estudo dos aspectos paleolimnológicos foi realizado nas seqüências sedimentares 

relacionadas aos depósitos de meandro abandonado e lagoa de cheia já definidos, 

anteriormente, no item 7.3.2 deste volume. Esta análise foi baseada nos elementos autóctones 

presentes nestes ambientes deposicionais sendo representados, fundamentalmente, pela 

microalga clorofícea Botryococcus braunii. 

 

 7.6.1 � Aspectos Paleoclimáticos e Paleoflorísticos da Bacia de Fonseca durante o 

Neoeoceno 

 

 Para iniciar o estudo paleoclimático da bacia de Fonseca foi necessário realizar o 

levantamento dos principais taxa neoeocênicos presentes. No quadro 8 encontram-se listados 

estes taxa e os seus respectivos hábitos e climas nos quais são mais adaptados, atualmente. 

 De acordo com o quadro 8, observa-se que o universo polínico da bacia de Fonseca 

durante o Neoeoceno apresentou uma contribuição mais expressiva de palinomorfos oriundos 

de plantas arbóreas, seguidos por palinomorfos associados à plantas arbustivas e herbáceas.  
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Quadro 8 � Relação dos taxa encontrados nos sedimentos neoeocênicos da bacia de Fonseca com os seus 
respectivos hábitos e climas característicos. (Fonte: Joly 1966) 

 
HÁBITO 

Taxa Arbóreo Arbustivo Herbáceo Clima 

Bombacaceae X   Tropical 
Proteaceae X   Tropical 
Myrtaceae X   Tropical a Subtrop. 
Palmae X   Tropical 
Malpighiaceae X X X Tropical 
Ulmaceae  X  Subtrop. a Temper. 
Sapotaceae X   Tropical 
Onagraceae  X  Tropical 
Compositae  X  Ampla distribuição 
Cunoniaceae X   Subtropical 
Haloragaceae X   Subtropical 
Polygalaceae  X  Tropical a Subtrop. 
Euphorbiaceae X X X Tropical 
Malvaceae X X X Tropical 
Leguminosae X X X Tropical a Subtrop. 
Rubiaceae X X X Frio a Tropical 
Solanaceae X   Tropical a Subtrop. 
Fabaceae X   Tropical a Subtrop. 
Podocarpaceae X   Subtropical a Frio 
Schizaeaceae  X  Semi-árido 
Polypodiaceae  X  Tropical 
Fungi    Tropical 

 

Para a análise quantitativa foi estabelecida a contagem de 300 palinomorfos por 

amostra, já mencionada no item 2.2.2. Comparando o volume de palinomorfos/lâmina 

quantificados nas bacias de Fonseca e do Gandarela foi possível observar que a maior ou 

menor concentração de palinomorfos pode estar vinculada às características do ambiente 

deposicional. Na bacia de Fonseca, cujos depósitos sedimentares foram associados a um 

sistema fluvial meandrante, conforme apresentado no item 7.3.2, a concentração de 

palinomorfos foi relativamente baixa quando comparada com os valores encontrados nos 

sedimentos lacustres (ver item 6.3.2) da bacia do Gandarela. Considerando apenas os grãos de 

pólen e esporos (elementos alóctones), observou-se uma relação de 28 palinomorfos 

quantificados por lâmina nos depósitos de Fonseca, enquanto que esta relação na bacia do 

Gandarela alcançou valores expressivos na ordem de 234 palinomorfos/lâmina. Este fato, 

provavelmente, estaria associado às características do ambiente fluvial meandrante, descrito 
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para a bacia de Fonseca, o qual não favoreceu a concentração de palinomorfos, sendo comum 

encontrá-los, em lâmina, fragmentados (Foto 26) ou amarrotados (Foto 27). Este material 

palinológico seria transportado e concentrado nos meandros abandonados e nas lagoas de 

cheia durante os períodos de inundação, quando ocorria o extravasamento das águas do canal 

principal em direção à planície de inundação. Assim sendo, em algumas amostras coletadas na 

bacia de Fonseca, foi necessária a montagem de mais de uma lâmina para atingir a contagem 

de 300 palinomorfos por amostra. 

Foram confeccionados três gráficos quantitativos relacionados aos afloramentos onde 

estão representados os valores percentuais dos principais grupos palinológicos (Figura 57A, 

B, C). Os gráficos que compõem esta figura mostram as porcentagens de colônias da 

microalga Botryococcus braunii, esporos triletes e monoletes, esporos de fungos, grãos de 

pólen dissacados, grãos de pólen colpados, grãos de pólen porados e grãos de pólen 

colporados. Nestas figuras nota-se que a presença de Botryococcus braunii é marcante, sendo 

utilizada para auxiliar a determinação de alguns parâmetros paleolimnológicos os quais serão 

apresentados no decorrer deste trabalho. 

Para o Neoeoceno (Figuras 57A, B) os agrupamentos palinológicos apresentaram as 

seguintes relações: 

 

Esporos de fungos 

 

Este grupo apresentou sua maior freqüência no afloramento 1 alcançando 18% e, no 

afloramento 2, 3% (Figuras 57A, B). 

 

Esporos de pteridófitas 

 

 Os esporos triletes e monoletes foram tratados conjuntamente, alcançando 3% no 

afloramento 1 e 1% no afloramento 2 (Figuras 57A, B). 

 Neste grupo foram identificados os taxa: Polypodiaceae e Schizaeaceae.  

 

Grãos de pólen colpados 

 

 Este agrupamento apresentou valores de 6% nos afloramentos 1 e 2 sendo definidas as 

seguintes afinidades botânicas atuais: Palmae, Fabaceae e Haloragaceae (Figuras 57A, B). 
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Grãos de pólen porados 

 

 Este grupo alcançou 7% no afloramento 1 e 5% no afloramento 2 (Figuras 57A, B). 

Foram encontradas as seguintes afinidades botânicas: Rubiaceae, Proteaceae, Ulmaceae e 

Malvaceae. 

 

Grãos de pólen dissacados 

 

 Foram definidos valores de 3% para este grupo no afloramento 1 e de 4% no 

afloramento 2 (Figuras 57A, B). A grande maioria dos grãos de pólen dissacados identificados 

apresentaram afinidade botânica com a família Podocarpaceae. 

 

Grãos de pólen colporados 

 

 O grupo dos colporados apresentou uma freqüência mais constante em relação aos 

grupos anteriores sendo o conjunto que contribuiu com a maior diversidade de taxa na bacia 

de Fonseca. Este agrupamento atingiu 12% no afloramento 1 e 5% no afloramento 2 (Figuras 

57A, B). 

 Foram identificadas as seguintes afinidades botânicas: Solanaceae, Bombacaceae, 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Polygalaceae, Cunoniaceae, Compositae, Myrtaceae, 

Malpighiaceae e Sapotaceae. 
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As condições climáticas tropicais observadas durante o Neoeoceno foram indicadas 

pela associação entre as espécies Psilamonocolpites medius (Angiosperma - Palmae), 

Polypodiaceoisporites potoniei (Pteridófita � Polypodiaceae), Verrucatosporites usmensis 

(Pteridófita), Leiotriletes cf L. microadriennis (Pteridófita) e Deltoidospora cf D. africana 

(Pteridófita). De acordo com Regali (1971), Lima & Cunha (1986) e Lima et al. (1991) a 

ocorrência conjugada de pteridófitas e palmeiras poderia ser interpretada como um indicativo 

de climas quentes e úmidos. 

Um fato importante observado, principalmente nos sedimentos neoeocênicos, refere-se 

à ocorrência de esporos de fungos. Como já foi mencionado, a maior porcentagem destes 

elementos foi quantificada no afloramento 1 à 14,4m, em relação ao topo (Figura 57A), 

apresentando um valor em torno de 18% do total de palinomorfos contabilizados neste nível. 

Lima & Melo (1994) e Carvalho (1996) associaram a presença de esporos de fungos à climas 

quentes e úmidos corroborando a interpretação climática para o Neoeoceno na bacia de 

Fonseca. Além disso, a presença de esporos de fungos é citada por Regali (1971) e Lima & 

Melo (1994) como indicadora de condições pantanosas ou de corpos aquosos estagnados 

contribuindo, dessa forma, para a interpretação dos ambientes deposicionais associados à 

depósitos de meandro abandonado e de lagoa de cheia, propostos no item 7.3.2. 

Este contexto paleoclimático registrado nos depósitos sedimentares da bacia de 

Fonseca ratifica a interpretação climática proposta por Maizatto (1997) para o Neoeoceno na 

bacia do Gandarela. Nesse trabalho o autor definiu o Neoeoceno como um período no qual 

predominaram condições climáticas tropicais sendo observadas alternâncias com climas 

subtropicais próximo ao limite com Oligoceno. Na figura 58 está representada a distribuição 

dos principais grupos polínicos no testemunho de sondagem FS10/79, pertencente à bacia do 

Gandarela, na qual foi registrada a ocorrência simultânea de pteridófitas e palmeiras. Neste 

testemunho, entre a profundidade de 56 e 60m é possível observar os picos elevados de 

esporos triletes (pteridófitas) e grãos de pólen colpados (incluindo o grupo das palmeiras) 

configurando condições climáticas tropicais na bacia do Gandarela durante o Neoeoceno. 
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Figura 58 � Representação dos valores relativos dos grupos polínicos analisados no testemunho FS10/79 na bacia do 
Gandarela.(fonte: Maizatto 1997) 

 

A flora desenvolvida durante o Neoeoceno na bacia de Fonseca apresentou uma gama 

bem diversificada de representantes botânicos. Foram encontrados elementos de mata de 

galeria representados pela espécie Psilastephanocolporites malacanthoides (Sapotaceae) que 

segundo Jan Du Chêne et al. (1978), apresenta semelhanças com a espécie arbórea atual 

Malacantha alnifolia típica de mata de galeria da região oeste da África tropical. Foi 

observada também a espécie Retitricolporites irregularis (Euphorbiaceae) que, de acordo com 

Germeraad et al. (1968), apresenta uma afinidade botânica com a espécie arbustiva Amanoa 

oblongifolia encontrada, atualmente, sobre turfas no Suriname. Interessante ressaltar a 

presença destas duas últimas espécies nos depósitos sedimentares da bacia de Fonseca, 

vinculados a um sistema fluvial meandrante e planície de inundação (ver item 7.3.2 deste 

volume). 

Secundariamente, foram observados alguns palinomorfos típicos de flora montanhosa 

adaptados à climas subtropicais. nos depósitos da bacia de Fonseca. Esta flora montanhosa foi 

representada pelos seguintes palinomorfos: Tricolpites reticulata (Haloragaceae) que segundo 

Archangelsky (1973) apresenta uma afinidade botânica com o gênero atual Gunnera, que 

habita a região sul do Chile e da Argentina; Podocarpidites marwiickii (Podocarpaceae) cujas 

formas atuais ocorrem predominantemente em climas subtropicais do hemisfério sul (Joly, 

1966); Rhoipites sp. (Cunoniaceae), Archangelsky (1973) considera este gênero muito 
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semelhante à forma atual Weinmannia que habita, nos dias de hoje, os bosques andinos 

patagônicos. A presença incipiente de elementos de flora montanhosa durante o intervalo 

neoeocênico da bacia de Fonseca pode estar vinculada às oscilações climáticas observadas 

próximo ao limite com o Oligoceno, como foi sugerido por Maizatto (1997). Alguns 

elementos de savana também foram identificados sendo representados pelos palinomorfos 

Retitriporites boltenhagenii (Rubiaceae) que apresenta semelhança com o gênero atual 

Morelia, que habita as savanas de Camarão na África (Salard-Cheboldaeff 1978) e 

Compositoipollenites sp. (Compositae). Segundo Germeraad et al. (1968) as compostas atuais 

habitam, preferencialmente, áreas de mata aberta em regiões montanhosas. 
 

 7.6.2 � Aspectos Paleoclimáticos e Paleoflorísticos da Bacia de Fonseca durante o 

Oligoceno 
 

O Oligoceno na bacia de Fonseca foi caracterizado como um período no qual 

ocorreram modificações paleoclimáticas notáveis. No quadro 9 encontram-se listados os taxa 

identificados durante este intervalo de tempo. 
 

Quadro 9 � Relação dos taxa encontrados nos sedimentos oligocênicos da bacia de Fonseca com os seus 
respectivos hábitos e climas característicos. (Fonte: Joly 1966) 

 
HÁBITO 

Taxa Arbóreo Arbustivo Herbáceo Clima 

Bombacaceae X   Tropical 
Proteaceae X   Tropical 
Malpighiaceae X X X Tropical 
Ulmaceae  X  Subtrop. a Temper. 
Onagraceae  X  Tropical 
Compositae  X  Ampla distribuição 
Haloragaceae X   Subtropical 
Polygalaceae  X  Tropical a Subtrop. 
Euphorbiaceae X X X Tropical 
Malvaceae X X X Tropical 
Solanaceae X   Tropical a Subtrop. 
Fabaceae X   Tropical a Subtrop. 
Dacrydium X   Subtropical a Frio 
Podocarpaceae X   Subtropical a Frio 
Schizaeaceae  X  Semi-árido 
Polypodiaceae  X  Tropical 
Fungi    Tropical 
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De acordo com o quadro 9 é possível notar a ausência de alguns taxa tropicais 

importantes encontrados no intervalo neoeocênicos, tais como Palmae e Sapotaceae. Em 

relação ao conjunto palinológico identificado no intervalo oligocênico da bacia de Fonseca, 

observou-se que houve uma contribuição equivalente entre os palinomorfos produzidos por 

plantas arbóreas e arbustivas e, secundariamente, por plantas herbáceas. 

Estes palinomorfos apresentaram durante o Oligoceno as seguintes proporções: 

 

Esporos de fungos 

 

 A produção de esporos de fungos durante o Oligoceno na bacia de Fonseca foi mais 

restrita quando comparada com as porcentagens alcançadas por este grupo no Neoeoceno. A 

presença mais significativa de esporos de fungos foi registrada no afloramento 1 (figura 57A) 

atingindo 3% do total de palinomorfos quantificados. 

 

Esporos de pteridófitas 

 

 Este agrupamento contribuiu com 3% do total de palinomorfos nos três afloramentos 

analisados (Figuras 57A, B, C). As afinidades botânicas encontradas no Oligoceno foram as 

mesmas do Neoeoceno sendo representadas por Polypodiaceae e Schizaeaceae.  

 

Grãos de pólen colpados 

 

 Este grupo alcançou 3% no afloramento 1, 6% no afloramento 2 e 8% no afloramento 

3 sendo representado pelos taxa Fabaceae e Haloragaceae (Figuras 57A, B, C). A família 

Palmae não foi observada nos sedimentos oligocênicos do Fonseca. 

 

Grãos de pólen porados 

 

 O grupo dos grãos de pólen porados atingiu as seguintes proporções: 1% no 

afloramento 1 e 8% nos afloramentos 2 e 3 (Figuras 57A, B, C). Foram identificados os 

seguintes taxa no Oligoceno: Proteaceae, Ulmaceae e Malvaceae. 
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Grãos de pólen colporados 

 

 Este agrupamento atingiu 18% no afloramento 1, 6% no afloramento 2 e 11% no 

afloramento 3 (Figuras 57A, B, C). As afinidades botânicas encontradas foram: Bombacaceae, 

Solanaceae, Euphorbiaceae, Polygalaceae, Compositae e Malpighiaceae. 

 

Grãos de pólen dissacados 

 

 O grupo dos grãos de pólen dissacados apresentou porcentagens elevadas durante o 

Oligoceno na bacia de Fonseca. Os valores mais expressivos foram registrados no 

afloramento 2 atingindo 24% do total de palinomorfos quantificados ao passo que no 

afloramento 1 alcançou 2% e 5% no afloramento 3. Os palinormofos identificados 

apresentaram afinidades botânicas com Podocarpaceae e Dacrydium. 

 

Analisando o comportamento dos grupos polínicos no intervalo oligocênico verificou-

se um aumento considerável no número de grãos de pólen dissacados, sendo melhor 

representado no gráfico da figura 57B. Além disso, foi observada a ausência de palmeiras e 

uma baixa freqüência de esporos de fungos no intervalo oligocênico. Esta modificação no 

registro palinológico seria uma resposta à implantação de condições climáticas subtropicais 

durante o Oligoceno. Ao contrário do que foi proposto por Sant�anna & Schorscher (1994) 

que consideraram a ocorrência de climas quentes e úmidos durante toda a sedimentação da 

Formação Fonseca, baseando-se na análise de argilo-minerais. 

Esta queda na temperatura registrada na bacia de Fonseca durante o Oligoceno, 

favoreceu o desenvolvimento de uma flora montanhosa representada, basicamente, pelas 

gimnospermas. O desenvolvimento desta flora montanhosa foi determinada a partir dos 

valores elevados de grãos de pólen vesiculados, mencionados anteriormente, cujas formas são 

semelhantes à aquelas observadas na bacia do Gandarela. De acordo com Pinto & Regali 

(1990) e Maizatto (1997), a seqüência oligocênica da bacia do Gandarela foi determinada por 

um aumento considerável no número de dissacados sugerindo um máximo de resfriamento 

durante este tempo. 

Lima et al. (1985b) analisando os sedimentos oligocênicos da Formação Caçapava na 

bacia de Taubaté (S.P.), registraram uma grande abundância de pólens de coníferas indicando 

climas frios e secos. Segundo estes autores as causas deste resfriamento estariam associadas à 

ascensão do Maciço de Itatiaia, restringindo esta variação climática à fatores locais.  
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No trabalho realizado por Baldoni & Barreda (1986) nos depósitos sedimentares da 

Isla Vicecomodoro Marambio (Antártida), há o registro de um aumento considerável no 

número de grãos de pólen dissacados nesses sedimentos, além da ocorrência das espécies 

Podocarpidites marwiickii e Dacrydiumites florinii. Estes autores não conseguiram 

determinar, com precisão, a idade dos sedimentos nos quais foram observadas estas duas 

espécies de dissacados, sugerindo uma idade mais nova do que o Paleoceno. As características 

palinológicas apresentadas por Baldoni & Barreda (1986), assemelham-se à aquelas 

observadas nas bacias do Gandarela e de Fonseca durante o Oligoceno podendo ser, 

provavelmente, correlatas. Partindo dessa premissa o resfriamento registrado no Oligoceno 

teria um caráter, no mínimo, hemisférico o qual favoreceu o desenvolvimento de uma flora 

gimnospérmica. Esta mudança climática também foi mencionada nos trabalhos de Savin et al. 

(1975), Keller (1983, 1985, 1986) e Ganapathy (1982), nos quais os autores descreveram a 

ocorrência de uma queda de temperatura global crescente durante a passagem 

Eoceno/Oligoceno atingindo o ápice no Neoligoceno. A presença desta flora gimnospérmica 

já havia sido evidenciada por Regali et al. (1974a, b), sendo observada desde o Estado do 

Espírito Santo até o Paraná. Segundo estes autores, a flora oligocênica desenvolvida entre os 

estados da Bahia ao Amapá foi composta, principalmente, por angiospermas e pteridófitas não 

sendo observado o avanço da flora gimnospérmica nesta região. 

 

7.7 � ANÁLISE PALEOLIMNOLÓGICA  
 

 A análise paleolimnológica dos depósitos sedimentares da bacia de Fonseca foi 

baseada, exclusivamente, nas variações fenotípicas apresentadas pelas microalgas coloniais 

Botryococcus braunii. Estas variações fenotípicas foram determinadas, principalmente, 

através do estudo comparativo das colônias observadas na bacia de Fonseca com as formas 

que proliferaram na bacia do Gandarela. 

 Os depósitos sedimentares da bacia de Fonseca apresentaram uma incidência muito 

elevada desta microalga, sendo registrada através da análise quantitativa (Figuras 57A, B, C). 

Nestas figuras é possível notar que, na maior parte dos afloramentos, esta microalga alcançou 

uma freqüência acima de 60% do total de palinomorfos quantificados por amostra. 

 Como já foi mencionado no item 2.3, o Botryococcus braunii é uma microalga 

clorofícea planctônica que apresenta uma alta capacidade de adaptação. São algas que 

preferem ambientes de águas rasas com baixa pluviosidade e, segundo Broughton (1920 in: 
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Guy-Ohlson 1992), podem formar extensos tapetes flutuantes com vários centímetros de 

espessura cobrindo centenas de metros quadrados. Tal característica, aliás, parece ter sido 

desenvolvida por estas algas na bacia de Fonseca, baseando�se na presença de colônias 

interligadas observadas em lâmina (Estampa 2 � foto 7). Segundo Guy-Ohlson (1992), para 

auxiliar a flutuação as colônias de Botryococcus produzem uma camada gelatinosa composta 

por ácidos graxos. A camada gelatinosa presente na estrutura destas algas, provavelmente, 

atuou como uma �peneira� durante a deposição dos palinomorfos na bacia de Fonseca, 

capturando grande parte deste material polínico trazido pelas inundações do canal principal. 

Este fato foi constatado através da freqüente ocorrência, em lâmina, de palinomorfos aderidos 

às colônias de Botryococcus braunii (Foto 28 e Estampa 2 � foto 2). 

 Realizando um estudo comparativo das colônias de Botryococcus braunii presentes 

nas bacias do Gandarela e de Fonseca, observaram-se diferenças morfológicas evidentes entre 

estes dois grupos. As colônias encontradas na bacia do Gandarela apresentaram uma estrutura 

morfológica bem mais definida (Estampa 2 � fotos 9 e 10), enquanto que as colônias 

observadas na bacia de Fonseca, na maior parte, apresentaram um aspecto amorfo, 

comprometendo, muitas vezes, a identificação da estrutura botrioidal que caracteriza este 

grupo de algas (Estampa 2 � fotos 1 a 6). 

 A análise realizada nas lâminas palinológicas de Fonseca revelou também a presença 

de colônias bem definidas (Estampa 2 � fotos 7 e 8), embora numa freqüência inferior com 

relação à aquelas colônias com aspecto amorfo. A ocorrência simultânea de colônias com 

diferentes aspectos numa mesma amostra estaria associada à condições estressantes do 

ambiente durante a deposição (Guy-Ohlson 1992). 

O estresse ambiental na bacia de Fonseca seria causado, provavelmente, pelos 

sucessivos períodos de inundação durante os quais eram transportadas e depositadas as 

partículas orgânicas e inorgânicas, causando um aumento na turbidez das águas presentes nos 

meandros abandonados e nas lagoas de cheia. Este contexto pode justificar a elevada 

concentração de partículas orgânicas observada nas lâminas palinológicas de Fonseca (Fotos 

29 e 30). Esta partículas apresentam-se, na sua maioria, com bordas subarredondadas a 

subangulosas e formas placóides favorecendo a sua flutuação. (Fotos 31 a 33) 

A concentração elevada de partículas em suspensão nas águas que alimentavam os 

meandros abandonados e as lagoas de cheia, provocou um ambiente desfavorável para o 

desenvolvimento de Botryococcus braunii, gerando uma grande quantidade de colônias com 

aspecto amorfo. Embora esta microalga apresente uma alta capacidade de adaptação, existiu 

um momento, na bacia de Fonseca, no qual o ambiente deposicional desenvolveu condições 
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extremamente desfavoráveis, causando um declínio no número de colônias, sendo 

representado através da figura 57B à 0,5m. Neste intervalo é possível observar uma queda na 

freqüência de todos os agrupamentos palinológicos, sendo restabelecida à altura de 0,3m. Este 

fato sugere a ausência de períodos de inundação, o que resultou na baixa concentração de 

palinomorfos e de colônias de Botryococcus braunii nas lagoas de cheia, causando a 

diminuição da lâmina d�água destes ambientes. 

 

7.8 � EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL 

 

 A análise sobre a evolução paleoambiental da bacia de Fonseca revelou algumas 

particularidades observadas no intervalo entre o Neoeoceno e o Oligoceno. 

A sedimentação na bacia de Fonseca foi iniciada a partir do Neoeoceno com a 

instalação de um sistema fluvial meandrante que gerou depósitos de meandros abandonados e 

planície de inundação (lagoas de cheia), cujas camadas não ultrapassaram 7,5m de espessura.  

Na figura 59 é possível observar que o maior empilhamento de sedimentos ocorreu 

durante o Oligoceno, sendo registrados pacotes sedimentares que atingiram uma espessura 

máxima de 24m. Este período foi marcado por uma intensa atividade fluvial identificada 

através das diversas seqüências apresentando uma diminuição ascendente de grãos, com 

conglomerados oligomíticos na base gradando para areias e argilas no topo (ver item 7.3.2). 

Segundo Selley (1988), a seqüência granodecrescente ascendente, observada em depósitos 

sedimentares fluviais, estaria relacionada à migração lateral do canal principal em resposta a 

um processo tectônico ou climático. Na bacia de Fonseca foram encontradas evidências que 

sugerem a influência tanto tectônica como climática na migração lateral do canal meandrante. 

A indicação da atividade tectônica na região foi baseada no comportamento 

apresentado pela linha de tempo que separa as unidades cronoestratigráficas do Eoceno 

Superior e Oligoceno. 
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Na figura 59 nota-se que o topo do Eoceno Superior sofreu um deslocamento vertical 

de aproximadamente 12m, sugerindo a ocorrência de falhas normais situadas entre os 

afloramentos 2 e 3. 

A tectônica cenozóica que afetou os depósitos sedimentares de Fonseca parece ter sido 

incipiente durante o Neoeoceno, baseando-se nas espessuras equivalentes dos pacotes 

sedimentares depositados neste intervalo de tempo. O tectonismo naquela região apresentou, 

provavelmente, sua maior influência no Oligoceno, gerando falhamentos normais 

sindeposicionais, sendo representados através da variação lateral na espessura das camadas de 

mesma idade, de quase 11m, reconhecida nos afloramentos 2 e 3 (Figura 59). 

Com base na análise palinológica realizada no intervalo oligocênico (ver item 7.6.2) as 

condições climáticas que vigoraram durante este período foram frias e secas. Neste contexto 

climático a ocorrência de chuvas torrenciais ocasionais poderia promover um aumento na 

descarga do rio favorecendo a migração lateral do canal. 

Este padrão paleoclimático e tectônico analisado nos sedimentos oligocênicos da bacia 

de Fonseca foi identificado no mesmo horizonte cronoestratigráfico na bacia do Gandarela. 

De acordo com a análise da evolução paleoambiental realizada no Gandarela (ver item 6.4), o 

Oligoceno foi definido como o período tectonicamente mais ativo na bacia. Este evento 

tectônico ficou registrado através da mudança na direção do aporte sedimentar, formação de 

falhas normais sindeposicionais e presença de altos e baixos estruturais. 
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Legendas 
 

Foto 26 � Grão de pólen (Cyclusphaera euribei) fragmentado (lâmina BFCaP12L1 � 

afloramento 2 � Bacia de Fonseca). 

 

Foto 27 � Grão de pólen (Ulmoideipites krempii) corroído (lâmina BFCaP12L1 � afloramento 

2 � Bacia de Fonseca). 

 

Foto 28 � Grão de pólen tricolpado aderido à Botryococcus braunii (lâmina BFM 18 (I) � 

afloramento 1 � Bacia de Fonseca). 

 

Foto 29 � Lâmina apresentando concentração elevada de matéria orgânica (lâmina BFCaP26L6 

� afloramento 2 � Bacia de Fonseca). 

 

Foto 30 - Lâmina apresentando concentração elevada de matéria orgânica (lâmina BFCaP26L1 

� afloramento 2 � Bacia de Fonseca). 

 

Foto 31 � Fragmento de matéria orgânica apresentando bordas subarredondadas a 

subangulosas e forma placóide (lâmina BFM 5 � afloramento 1 � Bacia de Fonseca). 

 

Foto 32 - Fragmento de matéria orgânica apresentando bordas subarredondadas a 

subangulosas e forma placóide (lâmina BFM 5 � afloramento 1 � Bacia de Fonseca). 

 

Foto 33 - Fragmento de matéria orgânica apresentando bordas subarredondadas a 

subangulosas e forma placóide (lâmina BFCa1 (I) � afloramento 2 � Bacia de Fonseca). 
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CAPÍTULO 8 

 

SISTEMÁTICA 

 

 

 Neste capítulo foram relacionados os palinomorfos presentes nos depósitos 

sedimentares da bacia terciária de Fonseca. Devido as características do ambiente 

deposicional, observou-se uma concentração elevada de matéria orgânica nas lâminas 

palinológicas analisadas, dificultando, em alguns momentos, a identificação destes 

palinomorfos. 

 Para auxiliar a classificação de esporos e grãos de pólen foi utilizada a sistemática 

proposta por Iversen & Troels-Smith (1950) (in Regali et al. 1974a, b) e os esporos de fungos 

foram classificados de acordo com a sistemática proposta por Elsik (1968). 

 Dessa forma, foi possível identificar 27 gêneros e 33 espécies de grãos de pólen de 

angiospermas e gimnospermas, 10 gêneros e 6 espécies de esporos de pteridófitas, 7 gêneros e 

3 espécies de esporos de fungos e 1 gênero e 1 espécie de alga. 

 São apresentadas a seguir algumas características básicas ontogenéticas e ambientais 

dos grupos citados acima. 

 Os vegetais inferiores, representados por pteridófitas e briófitas, possuem como 

característica principal a alternância de geração. Este fenômeno que ocorre durante o ciclo 

reprodutivo dessas plantas, é definido por Brasier (1994) como uma alternância entre uma 

fase esporofítica na qual são produzidos os esporos (reprodução assexuada), e uma fase 

gametofítica (reprodução sexuada) com produção de gametas masculinos e femininos. 

 Nas pteridófitas e briófitas a fase esporofítica é a mais desenvolvida, podendo 

apresentar um esporófito com formas herbáceas ou até arbustivas. Os esporos são formados a 

partir de uma única célula-mãe que se divide por meiose, em quatro novas células unidas, 

sendo este conjunto denominado de tetrada. Após a formação dos esporos, o esporângio 

(cápsula onde são produzidos os esporos) se rompe por ressecamento, arremessando os 

esporos que serão carregados pelos ventos. O esporo, caindo em solo úmido, desenvolve-se 

formando o gametófito representado por uma pequena planta chamada protalo. Nesta fase são 

produzidos os gametas masculinos e femininos que serão lançados no solo úmido, onde, após 
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a fertilização, darão origem a um novo esporófito, fechando o ciclo reprodutivo das plantas 

inferiores (Figura 60). 

 De maneira geral a presença de esporos de pteridófitas e briófitas indica condições 

climáticas quentes e úmidas. No entanto, existe uma exceção associada à ocorrência de 

esporos produzidos pelo gênero de pteridófita denominado Anemia. De acordo com Joly 

(1966), este gênero atual é típico de regiões onde vigoram condições climáticas semi-áridas. 

 Os grãos de pólen são produzidos por plantas superiores representadas por 

angiospermas e gimnospermas. Segundo Brasier (1994), as angiospermas são representadas 

pelas plantas que possuem frutos e flores onde se encontram localizados os órgãos sexuais 

masculino e feminino. Os grãos de pólen são produzidos nas anteras (órgão masculino), sendo 

formados a partir de uma célula-mãe que se divide por meiose, dando origem a uma tetrada. 

Esses pólens podem ser transportados pelo vento (anemofilia) ou por insetos (entomofilia) 

atingindo, dessa maneira, o órgão reprodutor feminino através do tubo polínico que fecundará 

o óvulo. (Figura 61) 
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 A estrutura básica que determina os grãos de pólen é representada por regiões onde 

ocorre um adelgaçamento da parede celular (exina) que se rompe, auxiliando a saída do 

material germinativo contido no interior desses grãos. Essas regiões podem apresentar-se 

genericamente sob duas formas, uma delas seria a forma em fenda (colpa) e o outro tipo de 

abertura é chamado poro. 

 Erdtman (1943) e Raven et al. (1992), consideram que o número de aberturas nos 

grãos de pólen pode auxiliar na classificação desses grãos como sendo pertencentes aos 

grupos das monocotiledôneas ou das dicotiledôneas. Segundo os citados autores, grãos de 

pólen tricolpados e triporados pertencem à classe Dicotyledoneae, enquanto que os grãos 

monocolpados e monoporados representam formas pertencentes à classe Monocotyledoneae. 

 As gimnospermas têm como característica a ausência de flores, sendo a polinização 

desses vegetais realizada exclusivamente através de correntes aéreas. Os grãos de pólen das 

gimnospermas são dotados de sacos aéreos que auxiliam o transporte anemófilo, apresentando 

uma grande capacidade de transporte a longas distâncias (Faegri & Iversen 1950). Joly 

(1966), cita a ocorrência de gimnospermas atuais, principalmente, em regiões de climas 

temperados a frios. 

 Os fungos constituem um grupo heterótrofo essencialmente terrestre. São formados 

por estruturas filamentosas conhecidas como hifas, cuja parede celular é formada por quitina, 

sendo mais resistente à degradação microbiana do que a celulose (Raven et al. 1992). As 

estruturas reprodutivas são chamadas de gametângios (produção de gametas) e esporângios 

(esporos). Segundo Raven et al. (1992) os esporos de fungos podem permanecer em 

suspensão no ar por longos períodos, sendo transportados à grandes altitudes e distâncias. 

Alguns esporos podem apresentar uma camada mucilaginosa que facilita a adesão destas 

estruturas nos corpos de insetos e outros artrópodos que se encarregam de distribuí-los de um 

lugar para outro. 

 Na Bacia de Fonseca as algas são representadas, exclusivamente, por colônias da 

espécie Botryococcus braunii. Elas ocorrem abundantemente nesta bacia sedimentar sendo 

utilizadas na interpretação de parâmetros paleolimnológicos. De acordo com Cookson (1953), 

estas algas são freqüentemente observadas em turfeiras. 
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8.1 � DESCRIÇÃO SISTEMÁTICA 

 
FUNGI 
 

FUNGI SPORAE DISPERSAE 
 

Grupo AMEROSPORAE Saccardo, 1931 
 

Gênero Lacrimasporonites (Clarke, 1965) emend. Elsik, 1968 
 

Lacrimasporonites aff. stoughii Elsik, 1968 

(Estampa 1, foto 3) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho). 

Ocorrência: Paleoceno do Texas/USA (Elsik 1968). 

 

 

Grupo DIDYMOSPORAE Saccardo, 1931 

 

 

Gênero Dicellaesporites (Elsik 1968) emend. Sheffy & Dilcher, 1971 

 

Dicellaesporites aff. popovii Elsik, 1968 

(Estampa 1, foto 1) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho). 

Ocorrência: Plioceno a Pleistoceno da bacia da Foz do Amazonas (Carvalho 1996). 

         Paleoceno do Texas/USA (Elsik 1968). 
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Grupo PHRAGMOSPORAE Saccardo, 1931 

 

 

Gênero Multicellaesporites  (Elsik 1968) emend. Sheffy & Dilcher, 1971 

 

Multicellaesporites sp. 

(Estampa 1, foto 4) 

Descrição: Esporo de fungo inaperturado, psilado, simetria bilateral, apresentando o corpo 

dividido em 8 células. Parede do esporo de 1,0µm. Dimensão:30X92,5µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho). 

 

Gênero Pluricellaesporites (Elsik, 1968) emend. Sheffy & Dilcher, 1971 

 

Pluricellaesporites sp. 

(Estampa 1, foto 5) 

Descrição: Esporo de fungo com um poro na extremidade mais fina, psilado, apresentando 

corpo dividido em 7 células, simetria bilateral. Parede do esporo de aproximadamente 1,0µm. 

Dimensão: 15X70µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho). 

 

Gênero Diporicellaesporites Elsik, 1968 

 

Diporicellaesporites sp. 

(Estampa 1, foto 2) 

Descrição: Esporo de fungo psilado, apresentando um poro em cada extremidade. Corpo 

dividido em 4 células com parede de 1,0µm de espessura. Dimensão: 30X75µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho). 
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Grupo STAUROSPORAE Saccardo, 1931 

 

 

Gênero Tetraploa Berkeley & Broome, 1850 

 

Tetraploa sp. 

(Estampa 1, fotos 7 e 8) 

Descrição: Corpo inaperturado, multicelado, psilado. Apresenta 3 hifas ligadas ao corpo. 

Idade: Neoeoceno ao Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

 

 

FUNGI ASCOSTROMA 
 

 

Ordem MICROTHYRIALES 

 

 

Gênero Phragmothyrites (Edwards) Venkatachala & Kar, 1969 

 

Phragmothyrites eocenica (Edwards) Kar & Saxena  

(Estampa 1, foto 6) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Paleoceno/Eoceno � bacia de Itaboraí (Lima & Cunha 1986) 

         Mioceno da Formação Alexandra � Paraná (Lima & Angulo 1990) 
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ALGAE 

 

Divisão CHLOROPHYTA 

 

Classe CHLOROPHYCEAE 

 

Ordem CHLOROCOCCALES 

 

Família DICTYOSPHAERIACEAE 

 

 

Gênero Botryococcus Kützing, 1849 

Espécie-tipo: Botryococcus braunii Kützing, 1849 

 

Botryococcus braunii Kützing, 1849 

(Estampa 2 � fotos 1 a 10) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Oligoceno das bacias de Taubaté, São Paulo e Resende (Yamamoto 1995). 

          Mioceno da bacia de São Paulo (Yamamoto 1995). 

 
 

Divisão SPORITES Potonié, 1893 

 

Classe A TRILETES Potonié & Kremp, 1954 

 

 

Gênero Leiotriletes (Naumova, 1937) Potonié & Kremp, 1954 

Espécie-tipo: Leiotriletes sphaerotriangulus (Loose) Potonié & Kremp, 1954 

 

Leiotriletes cf. L. microadriennis Krutzsch, 1959 

(Estampa 3, foto 4) 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Eomioceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

         Oligoceno da bacia de Taubaté (LIMA et al. 1985a) 
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Gênero Deltoidospora Miner, 1935 

Espécie-tipo: Deltoidospora halii Miner, 1935 

 

Deltoidospora cf. D. africana Sah 

(Estampa 3, foto 3) 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Oligoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

         Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al. 1985a) 

         Mioceno da Formação Alexandra - Estado do Paraná (Lima & Angulo 1990) 

 

 

Gênero Cicatricosisporites Potonié & Gelletich, 1933 

Espécie-tipo: Cicatricosisporites dorogensis Potonié & Gelletich, 1933 

 

Cicatricosisporites dorogensis Potonié & Gelletich, 1933 

(Estampa 3, fotos 9 e 10) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Oligoceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Mesoeoceno a Oligoceno da plataforma continental brasileira (Regali et al. 

1974a, b) 

Eoceno a Oligoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985; Yamamoto 

1995; Lima & Melo 1994) bacia de Bonfim (Lima & Dino 1984) 

Eoceno da bacia de Fonseca (Lima & Salard-Cheboldaeff 1981) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al. 1985a, b; Yamamoto 1995) 

Eoceno a Oligoceno do México (Ortiz & Hernandez 1984) 

Afinidade botânica: Esporo semelhante ao gênero atual Anemia (Schizaeaceae) 
 

 

Gênero Foveosporites Balme, 1957 

 

Foveosporites sp. 

(Estampa 3, foto 8) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, heteropolar com pólo distal arredondado e pólo 

proximal em ponta, em vista polar apresenta âmbito subcircular. Marca trilete distinta 
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chegando próxima ao equador. Foveolado, com fovéolas circulares apresentando dimensões 

em torno de 1µm. Diâmetro equatorial de 50µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho). 

 

 

Gênero Polypodiaceoisporites Potonié 1951 ex Potonié, 1956 

Espécie-tipo: Polypodiaceoisporites speciosus Potonié, 1934 

 

Polypodiaceoisporites potoniei Kedves, 1961 

(Estampa 3, fotos 5 e 6) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Eomioceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al. 1985b) 

Eoceno da bacia de Fonseca (Lima & Salard-Cheboldaeff 1981) 

Oligoceno da bacia de Resende (Lima & Melo 1994) 

Oligoceno a Mioceno da bacia de São Paulo (Yamamoto 1995) 

Campaniano a Mioceno da plataforma continental brasileira e bacias de 

Sergipe/Alagoas, Almada, Cumuruxatiba e Espírito Santo (Regali et al. 1974a, 

b) 

Afinidade botânica: Polypodiaceae 

 

 

Gênero Converrucosisporites Potonié & Kremp, 1954 

Espécie-tipo: Converrucosisporites triquetrus (Ibrahim) Potonié & Kremp, 1954 

 

Converrucosisporites sp. 

(Estampa 3, foto 7) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, heteropolar apresentando âmbito triangular com 

lados suavemente convexos. Exina verrucada com verrugas de forma e tamanho variável. 

Diâmetro equatorial de 40µm. 

Idade: Neoeoceno - bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Oligoceno da bacia de São Paulo (Yamamoto 1995). 
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Gênero Plicatella Maljavkina emend. Burden & Hills, 1989 

Espécie-tipo: Plicatella trichacantha Maljavkina, 1949 
 

Plicatella sp. 

(Estampa 3, foto 11) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, heteropolar. Em vista polar apresenta âmbito 

subtriangular com lados levemente convexos. Exina estriada, estrias paralelas com 2 a 3µm de 

altura separadas entre si de 3 a 5µm. As estrias não se fundem antes de se projetarem além da 

região radial (apêndices). Diâmetro equatorial de 55µm. 

Idade: Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Eoceno/Oligoceno da bacia de São Paulo (Lima et al. 1991) 

         Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al. 1985a) 

Afinidade botânica: Schizaeaceae 

 

 

Gênero Appendicisporites Weyland & Krieger, 1953 
 

Appendicisporites sp. 

(Estampa 3, foto 12) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, heteropolar. Âmbito triangular com lados convexos. 

Marca trilete bem definida e longa. Exina estriada com estrias apresentando uma espessura 

aproximada de 5µm que se fundem antes de se projetarem além da região radial formando 

apêndices. Diâmetro equatorial 62,5µm. 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Afinidade botânica: Schizaeaceae 
 

 

Classe B MONOLETES Ibrahim, 1933 
 

 

Gênero Laevigatosporites Ibrahim, 1933 

Espécie-tipo: Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim, 1933 
 

Laevigatosporites ovatus Wilson & Webster, 1946 

(Estampa 3, foto 1) 
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Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Eomioceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al. 1985a, b; Yamamoto 1995) 

Mioceno da Formação Alexandra - Estado do Paraná (Lima & Angulo 1990) 

Oligoceno da bacia de Resende (Lima & Melo 1994; Yamamoto 1995) 

Neoeoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985; Yamamoto 1995) 

Eoceno da bacia de Bonfim (Lima & Dino 1984) 

Eoceno da bacia de Fonseca (Lima & Salard-Cheboldaeff 1981) 

Paleoceno da bacia de Arauco Concepción - Chile (Doubinger & Chotin 1975) 

Eoceno/Oligoceno do México (Ortiz & Hernandez 1984) 

Afinidade botânica: Polypodiaceae 

 

 

Gênero Verrucatosporites Pflug & Thomson in Thomson & Pflug, 1953 

Espécie-tipo: Verrucatosporites alienus (Potonié) Thomson & Pflug, 1953 

 

Verrucatosporites usmensis Germeraad, Hopping & Muller, 1968 

(Estampa 3, foto 2) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Eomioceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Neoeoceno a Mioceno da plataforma continental do Amapá, Pará, Maranhão, 

Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná e bacia de Cumuruxatiba e Espírito Santo (Regali 

et al. 1974a, b) 

Mioceno da Formação Alexandra - Estado do Paraná (Lima & Angulo 1990) 

Oligoceno da bacia de São Paulo (Lima et al. 1991) 

Mioceno da bacia de São Paulo (Yamamoto 1995) 

Afinidade botânica: Esporo semelhante ao gênero atual Stenochlaena  
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Divisão POLLENITES Potonié, 1931 

 

Classe VESICULATAE Iversen & Troels-Smith, 1950 

 

 

Gênero Podocarpidites Cookson ex Couper, 1953 

 

Podocarpidites marwiickii Cooper, 1953 

(Estampa 4, fotos 1 e 2) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Oligoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Neoeoceno a Oligoceno da plataforma continental do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Paraná (Regali et al. 1974a, b) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al.1985a, b; Yamamoto 1995) 

Neoeoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985; Yamamoto 1995) 

Neoeoceno a Eoligoceno do Chile (Troncoso & Barrera 1980) 

Maestrichtiano a Eoceno da Argentina (Troncoso & Barrera 1980) 

Eoceno/Oligoceno da Antártida (Baldoni & Barreda 1986) 

Afinidade botânica: Podocarpaceae. 

 

Podocarpidites spp. (A, B, C) 

(Estampa 4, fotos 5-7) 

Descrição: Conjunto de grãos de pólen dissacados de tamanhos variados, apresentando a 

largura das vesículas menor do que a largura do corpo. O corpo na maioria das formas 

encontradas apresenta-se psilado ou levemente microreticulado.  

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho). 

Ocorrência: Neoeoceno a Oligoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Afinidade botânica: Podocarpaceae.  
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Gênero Dacrydiumites (Cookson & Pike) emend Harris, 1965 

Espécie-tipo: Dacrydiumites florinii (Cookson & Pike) emend Harris, 1965 

 

Dacrydiumites florinii (Cookson & Pike) emend Harris, 1965 

(Estampa 4, fotos 3 e 4) 

Idade: Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Oligoceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Neoeoceno a Oligoceno da plataforma continental do Rio de Janeiro, São Paulo 

e Paraná (Regali et al. 1974a, b) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Yamamoto 1995) 

Eoceno ao Oligoceno da bacia de Resende (Yamamoto 1995) 

Eoceno do Chile (Troncoso & Barrera 1980) 

Paleoceno a Pleistoceno da Oceania (Troncoso & Barrera 1980) 

Paleoceno do Chile (Doubinger & Choutin 1975) 

Maestrichtiano a Eoceno da Antártida (Baldoni & Barrera 1986) 

 

 

Classe MONOCOLPATAE Iversen & Troels-Smith, 1950 

 

 

Gênero Psilamonocolpites van der Hammen & Garcia de Mutis, 1965 

 

 

Psilamonocolpites medius van der Hammen & Garcia de Mutis, 1965 

(Estampa 5, foto 1) 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Oligoceno da bacia de São Paulo (Lima et al. 1991) 

Eoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985) 

Paleoceno do Chile (Doubinger & Chotin 1975) 

Neocretáceo a Eoceno da Colômbia, Venezuela, Guiana e Malásia (Doubinger & 

Chotin 1975) 

Afinidade botânica: Grão de pólen semelhante ao gênero atual Geonoma (Palmae) 
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Psilamonocolpites sp. 

(Estampa 5, foto 2) 

Descrição: Grão simples, simetria bilateral, heteropolar, em vista polar apresenta contorno 

elíptico. Monocolpado, cuja colpa atinge as extremidades do eixo equatorial maior. Exina 

psilada. Dimensão do eixo polar maior: 20 a 25µm; dimensão do eixo equatorial menor: 

10µm. 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Afinidade botânica: Palmae 

 

 

Classe TRICOLPATAE Iversen & Troels-Smith, 1950 

 

 

Gênero Psilatricolpites van der Hammen, 1956 

Espécie-tipo: Psilatricolpites incomptus van der Hammen, 1956 

 

Psilatricolpites fissilis (Couper) Doubinger & Chotin, 1975 

(Estampa 5, foto 4) 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Eoceno do Chile (Troncoso & Barrera 1980) 

 

Psilatricolpites sp. 

(Estampa 5, foto 3) 

Descrição: Grão simples, isopolar, âmbito circular em vista equatorial. Tricolpado, 

apresentando colpas longas com extremidades em ponta. Exina delgada, 1µm de espessura, e 

psilada. Dimensão do eixo equatorial 22µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

 

 

Gênero Striatricolpites (van der Hammen 1956) ex Gonzalez, 1967 

Espécie-tipo: Striatricolpites virgulatus van der Hammen, 1956 

 

Striatricolpites catatumbus Gonzalez, 1967 

(Estampa 5, fotos 5-7) 
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Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Eoeoceno a Oligoceno da plataforma continental do Amapá, Pará, Maranhão, 

Sergipe, Espírito Santo (Regali et al. 1974a, b) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Yamamoto 1995) 

Neopaleoceno a Pleistoceno na área do Caribe e da Nigéria (Germeraad et al. 

1968) 

Afinidade botânica: Fabaceae 

 

Striatricolpites sp. 

(Estampa 5, foto 8) 

Descrição: Grão simples, isopolar, âmbito subtriangular com as bordas levemente convexas. 

Tricolpado, apresentando colpas longas e amplas. Exina estriada e delgada com 1µm de 

espessura. As estrias estão dispostas paralelamente com 1µm de espessura e separadas entre si 

numa distância de 1µm. Na região polar observa-se ornamentação microreticulada. Dimensão 

do eixo equatorial de 50µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

 

 

Gênero Echitricolpites Regali et al., 1974 

Espécie-tipo: Echitricolpites communis Regali, Uesugui & Santos, 1974 

 

Echitricolpites aff. communis Regali Uesugui & Santos, 1974 

(Estampa 5, foto 9) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Paleoceno das bacias de Sergipe/Alagoas e Espírito Santo (Regali et al. 1974a, b) 

 

 

Gênero Tricolpites (Couper) emend. Potonié, 1960 

Espécie-tipo: Tricolpites reticulatus Cookson, 1947 
 

Tricolpites reticulatus Cookson, 1947 

(Estampa 5, foto 10) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 
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Ocorrência: Oligoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Neoeoceno a Eoligoceno do Chile (Troncoso & Barrera 1980) 

Paleoceno da Argentina (Archangelsky 1973) 

Paleoceno da Índia (Saxena 1979) 

Afinidade botânica: Gênero Gunnera (Haloragaceae) 
 

 

Gênero Retitricolpites (van der Hammen) Pierce, 1961 
 

Retitricolpites amapaensis Regali, Uesugui & Santos, 1974 

(Estampa 6, fotos 3 e 4) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Eoeoceno a Mioceno da plataforma continental do Brasil (Regali et al. 1974a, b) 

Eoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985a) 

Eoceno da bacia de Fonseca (Lima & Salard-Cheboldaeff 1981) 

Afinidade botânica: Euphorbiaceae. 

 

Retitricolpites americana Wymstra, 1966 

(Estampa 6, foto 2) 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Mesoeoceno a Neoeoceno da plataforma continental brasileira (Regali et al. 

1974a, b) 
 

Retitricolpites clarensis González-Guzman 

(Estampa 6, foto 1) 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Eoceno da bacia de Bonfim (Lima & Dino 1984) 

         Eoceno da Formação Macacu/RJ (Lima et al. 1996) 

 

 

Retitricolpites aff bendeensis Jan du Chêne, Onyike & Sowunmi, 1978 

(Estampa 5, foto 12) 
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Idade: Neoeoceno a Oligoceno� bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

 Neoeoceno a Mioceno da Nigéria (Jan du Chêne et al. 1978) 

Afinidade botânica: Bombacaceae. 

 

Retitricolpites sp. 

(Estampa 5, foto 11) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, isopolar, subprolato. Tricolpado, colpas longas, 

apresentando extremidades em ponta. Exina microreticulada com retículo menor do que 1µm. 

Dimensão do eixo polar: 25µm; dimensão do eixo equatorial: 20µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

 

 

Gênero Retibrevitricolpites van Hoeken-Klinkenberg, 1966 

Espécie-tipo: Retibrevitricolpites triangulatus van Hoeken-Klinkenberg, 1966 

 

Retibrevitricolpites sp. 

(Estampa 6, foto 5 e 6) 

Descrição: Grão simples, isopolar, âmbito circular em vista equatorial. Tricolpado, com 

colpas curtas e extremidades em ponta. Exina microreticulada com retículo menor do que 

1µm, exina delgada com 1µm de espessura. Dimensão do eixo equatorial 27 a 30µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Forma semelhante à aquela encontrada no Eoceno do Chile (Troncoso & Barrera 

1980). 
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Classe TRIPORATAE Iversen & Troels-Smith, 1950 

 

 

Gênero Psilatriporites (van der Hammen) Mathur, 1966 

 

Psilatriporites sp. 

(Estampa 7, foto 1) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, âmbito circular. Triporado com poros circulares e 

irregulares bem desenvolvidos apresentando dimensões de 27µm. Exina psilada e delgada 

com 1µm de espessura. Ao redor dos poros observa-se exina levemente granulada. Dimensão 

do eixo equatorial de 75µm. 

Idade: Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho). 

 

 

Gênero Retitriporites (van der Hammen) Muller, 1968 

 

Retitriporites boltenhagenii Salard-Cheboldaeff, 1978 

(Estampa 7, fotos 2a e 2b) 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Eomioceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

        Eomioceno de Camarão � África (Salard-Cheboldaeff 1978). 

Afinidade botânica: Rubiaceae 

 

Retitriporites sp. 

(Estampa 7, foto 3) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, âmbito subtriangular em vista polar. Triporado com 

poros circulares de 7µm apresentando ânulus. Exina tectada reticulada com retículo uniforme 

apresentando malha de 1 a 1,5µm de dimensão. Espessura da exina: 3µm. Diâmetro do grão 

de 50µm. 

Idade: Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 
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Gênero Proteacidites Cookson, 1950 

 

Proteacidites dehaani Germeraad, Hopping & Muller, 1968 

(Estampa 7, foto 4) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Oligoceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Maestrichtiano a Oligoceno da plataforma continental do Pará, Maranhão, 

Sergipe e Rio de Janeiro e bacia de Sergipe/Alagoas (Regali et al. 1974a, b) 

Oligoceno da bacia de Resende (Lima & Melo 1994) 

Eoceno da bacia de Bonfim (Lima & Dino 1984) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al. 1985a, b) 

Maestrichtiano do Caribe e Nigéria (Germeraad et al. 1968) 

Afinidade botânica: Grão de pólen semelhante ao gênero atual Guevina (Proteaceae) 

 

 

Gênero Corsinipollenites Nakoman, 1965 

Espécie-tipo: Corsinipollenites oculus-noctis (Thiegart) Nakoman, 1965 

 

Corsinipollenites undulatus (Gonzalez) Lima & Salard-Cheboldaeff, 1981 

(Estampa 7, foto 5) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Oligoceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Maestrichtiano a Plioceno em toda plataforma continental brasileira e nas bacias 

de Sergipe/Alagoas, Almada e Espírito Santo (Regali et al. 1974a, b) 

Oligoceno a Mioceno da bacia de São Paulo (Yamamoto 1995) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Yamamoto 1995) 

Neoeoceno da Nigéria (Jan du Chêne et al. 1978) 

Afinidade botânica: Onagraceae 
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Classe STEPHANOPORATAE Iversen & Troels-Smith, 1950 

 

 

Gênero Ulmoideipites Anderson, 1960 

 

Ulmoideipites krempii Anderson emend. Elsik, 1968 

(Estampa 7, foto 6) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Oligoceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Maestrichtiano a Oligoceno de toda plataforma continental brasileira e bacias de 

Sergipe/Alagoas e Espírito Santo (Regali et al. 1974a, b) 

Paleoceno/Eoceno da bacia de Itaboraí (Lima & Cunha 1986) 

Neoeoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985) 

Oligoceno da bacia de Resende (Lima & Melo 1994) 

Eoceno da bacia de Bonfim (Lima & Dino 1984) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al. 1985a, b) 

Afinidade botânica: Ulmaceae 

 

 

Gênero Psilastephanoporites (van der Hammen) Regali, Uesugui & Santos, 1974 

Espécie-tipo: Stephanoporites (Psilastephanoporites) fornicatus van der Hammen, 1956 

 

Psilastephanoporites stellatus Regali, Uesugui & Santos, 1974 

(Estampa 7, foto 9) 

Idade: Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Oligoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Oligoceno da plataforma continental do Pará, Sergipe e Bahia (Regali et al. 

1974a, b) 

 

 

Gênero Echiperiporites van der Hammen & Wymstra, 1964 

 

Echiperiporites akanthos van der Hammen & Wymstra, 1964 

(Estampa 7, foto 10) 
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Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Eomioceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Eoeoceno a Mioceno em toda plataforma continental brasileira e bacias de 

Sergipe/Alagoas e Espírito Santo (Regali et al. 1974a, b) 

Paleoceno/Eoceno da bacia de Itaboraí (Lima & Cunha 1986) 

Neoeoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985) 

Oligoceno da bacia de São Paulo (Lima et al. 1991) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Yamamoto 1995) 

 

Echiperiporites stelae Germeraad, Hopping & Muller, 1968 

(Estampa 7, fotos 7 e 8) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Neoeoceno a Mioceno da plataforma continental do Amapá, Pará, Maranhão, 

Sergipe, Paraná e Rio de Janeiro (Regali et al. 1974a, b) 

Eoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985) 

Oligoceno da bacia de São Paulo (Yamamoto 1995) 

Mesoeoceno a Pleistoceno na área do Caribe (Germeraad et al. 1968) 

Afinidade botânica: Malvaceae 

 

 

 

Classe TRICOLPORATAE Iversen & Troels-Smith, 1950 

 

 

Gênero Psilatricolporites (van der Hammen) Pierce, 1961 

Espécie-tipo: Psilatricolporites inomatus (van der Hammen) Pierce, 1961 

 

Psilatricolporites delicatus Maizatto, 1997 

(Estampa 8, foto 1) 

Idade: Neoeceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Oligoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Afinidade botânica: Grão de pólen semelhante ao gênero atual Solanum (Solanaceae) 
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Psilatricolporites operculatus van der Hammen & Wymstra, 1964 

(Estampa 8, foto 2) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Oligoceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Neoeoceno a Mioceno da plataforma continental do Brasil e bacias de 

Sergipe/Alagoas e do Espírito Santo (Regali et al. 1974a, b) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al. 1985a; Yamamoto 1995) 

Mioceno da bacia de São Paulo (Yamamoto 1995) 

Afinidade botânica: Euphorbiaceae 

 

Psilatricolporites aff divisus Regali, Uesugui & Santos, 1974 

(Estampa 8, foto 3) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Mioceno da Plataforma continental do Amapá e Pará (Regali et al. 1974a, b) 

 

Psilatricolporites cf. P.cyamus van der Hammen & Wymstra 

(Estampa 8, foto 4) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Oligoceno da bacia de Resende (Lima & Melo 1994) 

 

Psilatricolporites sp.1 

(Estampa 8, foto 5) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, isopolar, subprolato. Tricolporado, colpas retas com 

as extremidades pontiagudas, constritas no equador. Poros pouco visíveis, lalongados. Exina 

psilada apresentando-se mais espessa na região dos poros. Espessura da exina 2µm. 

Dimensões do grão varia entre 20 a 30µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Afinidade botânica: Grão de pólen semelhante ao gênero atual Swartzia (Leguminosae) 

(Estampa 8, foto 6). 

 

 

 



 176

Psilatricolporites sp.2 

(Estampa 8, foto 7) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, isopolar, prolato. Tricolporado apresentando colpas 

longas e finas com terminações pontiagudas. Poros alongados segundo o eixo polar. Exina 

espessa (2µm) psilada a levemente escabrada. Dimensão do eixo polar 30µm e do eixo 

equatorial 20µm.  

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

 

Psilatricolporites sp.3 

(Estampa 8, foto 8) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, isopolar, âmbito triangular. Tricolporado 

apresentando colpas longas com terminações pontiagudas. Exina delgada psilada. Dimensão 

do eixo equatorial de 30µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

 

 

Gênero Retitricolporites van der Hammen ex van der Hammen & Wymstra, 1964 

Espécie-tipo: Retitricolporites guianensis van der Hammen & Wymstra, 1964 

 

Retitricolporites annulatus Salard-Cheboldaeff, 1978 

(Estampa 8, foto 9) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Oligoceno a Mioceno Inferior de Camarão � África (Salard-Cheboldaeff 1978). 

Afinidade botânica: Grão de pólen semelhante ao gênero atual Mitragyna (Rubiaceae). 

 

Retitricolporites irregularis van der Hammen & Wymstra, 1964 

(Estampa 8, fotos 10 e 11) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Eoceno Superior a Oligoceno da Plataforma continental do Amapá e Pará (Regali 

et al. 1974a, b) 
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Gênero Rhoipites Wodehouse, 1933 

Espécie-tipo: Rhoipites bradleyi Wodehouse, 1933 

 

Rhoipites sp.  

(Estampa 8, foto 12/Estampa 9, foto 1) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, isopolar, subprolato a prolato esferoidal, tectado, 

âmbito subtriangular. Tricolporado, colpas longas com terminações pontiagudas, poros 

subcirculares a lalongados, 5µm de diâmetro. Exina apresentando retículo homogêneo com 

lúmen inferior a 1µm de diâmetro. Dimensão do eixo equatorial 23µm; dimensão do eixo 

polar 20µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Afinidade botânica: Cunoniaceae 

 

 

Gênero Margocolporites Ramanujam ex Srivastava, 1969 

Espécie-tipo: Margocolporites tsukadai Ramanujam, 1966 

 

Margocolporites vanwijhei Germeraad, Hopping & Muller, 1968 

(Estampa 9, foto 2) 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Neoeoceno da plataforma continental brasileira (Regali et al. 1974a, b) 

Neoeoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985) 

Oligoceno da bacia de Resende (Yamamoto 1995) 

Eoceno da bacia de Bonfim (Lima & Dino 1984) 

Oligoceno da bacia de São Paulo (Yamamoto 1995) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Yamamoto 1995) 

Mesoeoceno a Pleistoceno na área do Caribe (Germeraad et al. 1968) 

Afinidade botânica: Grão de pólen semelhante à espécie atual Caesalpina corriaria 

(Fabaceae) � Estampa 9, foto 3. 
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Gênero Bombacacidites Couper, 1960 

Espécie-tipo: Bombacacidites bombaxoides Couper, 1960 

 

Bombacacidites bombaxoides Couper, 1960 

(Estampa 9, foto 5) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno da bacia de Fonseca (Lima & Salard-Cheboldaeff 1981) 

Eomioceno da Formação Alexandra � Paraná (Lima & Angulo 1990) 

Paleoceno/Eoceno da bacia de São José de Itaboraí � Rio de Janeiro (Lima & 

Cunha 1986) 

Afinidade botânica: Bombacaceae 

 

Bombacacidites clarus Sah 

(Estampa 9, foto 4) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Eomioceno da Formação Alexandra � Paraná (Lima & Angulo 1990) 

Neoeoceno da bacia de São Paulo (Lima et al. 1991) 

Afinidade botânica: Bombacaceae 

 

 

Gênero Compositoipollenites Potonié ex Potonié, 1960 

Espécie-tipo: Compositoipollenites rizophorus (Potonié) Potonié, 1951 

 

Compositoipollenites sp. 

(Estampa 9, fotos 6a, 6b) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, isopolar, âmbito subtriangular. Tricolporado, colpas 

longas com extremidades em ponta. Exina espessa, 3µm, tectada recoberta por pequenas 

espículas pontigudas com 1µm de altura. Dimensão do eixo equatorial de 35µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Afinidade botânica: Compositae 

 

 

 

 



 179

Classe SYNCOLPORATAE Iversen & Troels-Smith, 1950 

 

 

Gênero Syncolporites van der Hammen, 1954 

 

Syncolporites poricostatus van der Hoeken-Klinkenberg, 1966 

(Estampa 9, foto 7) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Eomioceno (Pinto & Regali 1990) 

Mesoeoceno a Mioceno da plataforma continental do Brasil e bacias de 

Sergipe/Alagoas, Cumuruxatiba e Espírito Santo (Regali et al. 1974a, b) 

Eoceno da bacia de Resende (Lima & Melo 1994; Yamamoto 1995) 

Mioceno da Formação Alexandra � Paraná (Lima & Angulo 1990) 

Neoeoceno da bacia de Bonfim (Lima & Dino 1984) 

Eoceno da Argentina (Romero & Zamaloa 1985) 

Afinidade botânica: Myrtaceae 

 

Syncolporites sp. 

(Estampa 9, foto 8) 

Descrição: Grão simples, simetria radial, isopolar, apresentando âmbito triangular com lados 

levemente convexos. Sincolporado, colpas longas que se encontram nos pólos formando um 

triângulo. Exina com espessura de 1,5µm. Grão psilado. Dimensão do grão em torno de 

22µm. 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

 

 

 

Classe STEPHANOCOLPORATAE Iversen & Troels-Smith, 1950 

 

 

Gênero Psilastephanocolporites Leidelmeyer, 1966 

Espécie-tipo: Psilastephanocolporites fissilis Leidelmeyer, 1966 
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Psilastephanocolporites fissilis Leidelmeyer, 1966 

(Estampa 10, foto 4) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Eomioceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Eoceno a Mioceno da plataforma continental brasileira (Regali et al. 1974a, b) 

Oligoceno da bacia de Resende (Lima & Melo 1994) 

Afinidade botânica: Grão de pólen semelhante ao gênero atual Securidaca (Polygalaceae) 

 

Psilastephanocolporites malacanthoides Jan du Chêne, Onyike & Sowunmi, 1978 

(Estampa 10, fotos 1 e 2) 

Idade: Neoeoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno da Formação Ogwashi-Asaba � Nigéria (Jan du Chêne et al. 1978) 

Afinidade botânica: Grão de pólen semelhante à espécie atual Malacantha alnifolia � 

Sapotaceae (Estampa 10, foto 3) 

 

 

Classe PERICOLPORATAE Iversen & Troels-Smith, 1950 

 

 

Gênero Perisyncolporites Germeraad, Hopping & Muller, 1968 

 

Perisyncolporites pokornyi Germeraad, Hopping & Muller, 1968 

(Estampa 10, foto 5) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Eomioceno (Pinto & Regali 1990) 

Mesoeoceno a Mioceno da plataforma continental do Brasil e bacias de 

Sergipe/Alagoas, Jequitinhonha, Cumuruxatiba e Espírito Santo (Regali et al. 

1974a, b) 

Oligoceno da bacia de Resende (Lima & Melo 1994; Yamamoto 1995) 

Eoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985; Yamamoto 1995) 

Mioceno da Formação Alexandra � Paraná (Lima & Angulo 1990) 

Eoceno da bacia de Bonfim (Lima & Dino 1984) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al. 1985a, b; Yamamoto 1995) 

Neoeoceno a Plioceno na área do Caribe (Germeraad et al. 1968) 
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Afinidade botânica: Grão de pólen semelhante ao gênero Brachypteris � Malpighiaceae 

(Estampa 10, foto 6). 

 

 

Classe POLYADAE Iversen & Troels-Smith, 1950 

 

 

Gênero Polyadopollenites Pflug & Thomson, 1953 

Espécie-tipo: Polyadopollenites mutipartitus Pflug in Thomson & Pflug, 1953 

 

Polyadopollenites myriosporites (Cookson, 1959) Lima, Salard-Cheboldaeff & Suguio, 1985 

(Estampa 11, foto 6) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Oligoceno da bacia do Gandarela (Maizatto 1997) 

Oligoceno da bacia de Taubaté (Lima et al. 1985a) 

Mioceno da bacia de São Paulo (Yamamoto 1995) 

 

 

 

INCERTAE SEDIS 

 

 

Gênero Cyclusphaera Elsik,1966 

Espécie-tipo: Cyclusphaera euribei Elsik, 1966 

 

Cyclusphaera euribei Elsik, 1966 

(Estampa 12, fotos 1, 2 e 3) 

Idade: Neoeoceno a Oligoceno � bacia de Fonseca (este trabalho) 

Ocorrência: Neoeoceno a Oligoceno da bacia do Gandarela (Pinto & Regali 1990) 

Eoceno da bacia de Resende (Lima & Amador 1985) 

Eoceno a Oligoceno da Colômbia (Schuller & Doubinger 1971) 
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CAPÍTULO 9 

 

A SEDIMENTAÇÃO NAS BACIAS DO GANDARELA E 

FONSECA NO CONTEXTO DOS DEPÓSITOS CENOZÓICOS 

DO SUDESTE DO BRASIL 

 

 
 Neste capítulo será apresentada, inicialmente, a síntese das interpretações obtidas a 

partir das análises palinológicas e sedimentológicas realizadas nas bacias do Gandarela e 

Fonseca. Em seguida será realizada a integração destes dados no contexto das bacias terciárias 

do Sudeste do Brasil. 

 

BACIA DO GANDARELA 

 

 A análise sedimentológica da bacia do Gandarela revelou a ocorrência de duas 

associações de fácies: associação I - formada pelas fácies linhito, argilito orgânico e argilito e 

associação II - representada pelas fácies arenito grosso, arenito médio, diamictito A e 

diamictito B. 

A associação de fácies I reuniu as rochas formadas em um ambiente lacustre, cujos 

sedimentos foram depositados por decantação. A análise palinológica dos sedimentos ricos 

em matéria orgânica corroborou com esta interpretação, indicando a presença de um corpo 

aquoso baseando-se na ocorrência das microalgas Botryococcus braunii e zigósporos de 

Zygnema sp. Guy-Ohlson (1998) associou a alga Botryococcus à ambientes com águas rasas e 

tranqüilas, enquanto que Zamaloa (1993) interpretou a presença de Zygnema sp. à condições 

ambientais dulciaqüícolas mesotróficas. 

Os depósitos de linhito apresentaram uma gênese vinculada à condições climáticas 

tropicais e subtropicais. Nos linhitos formados sob condições climáticas tropicais foi 

encontrada a associação de palinomorfos característica de climas quentes e úmidos, 

constituída por esporos de pteridófitas e grãos de pólen de palmeiras, conforme o sugerido por 

Regali (1971), Lima & Dino (1984) e Lima & Cunha (1986) (ver figura 25A, página 62). E a 
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deposição de linhitos em condições subtropicais, frias e secas, foi baseada na ocorrência de 

cistos de dinoflagelados continentais, esporos cicatricosos e grãos de pólen vesiculados (ver 

figura 25B, página 62). A associação de cistos de dinoflagelados, esporos cicatricosos e grãos 

de pólen vesiculados à condições subtropicais está de acordo com os trabalhos de Maizatto et 

al. (2000), Maizatto et al. (1998), Maizatto (1997) e Germeraad et al. (1968). 

A deposição dos linhitos teria ocorrido nas porções marginais da bacia do Gandarela, 

em virtude da proximidade do depocentro destas rochas com o depocentro de arenito (ver 

figuras 28 e 34, páginas 66 e 72). A presença de bioturbações verticalizadas produzidas por 

raízes (rizólitos), em alguns intervalos linhíticos, confirmaram esta interpretação (ver foto 9, 

página 98). 

 As argilas depositadas próximas aos depocentros de linhito apresentaram-se ricas em 

matéria orgânica (ver figuras 29 e 35, páginas 67 e 73), enquanto que as argilas transportadas 

para as regiões mais profundas da bacia não exibiram matéria orgânica na sua composição 

(ver figuras 30 e 36, páginas 68 e 74). Nestas argilas foi encontrado o traço fóssil fodinichnia 

(ver foto 14, página 100), segundo a classificação etológica proposta por Seilacher (1953 in: 

Ekdale et al. 1984), gerado por anelídeos sedimentívoros endobentônicos . Davis (1983) 

descreve a ocorrência, em sedimentos lacustres recentes, de estruturas semelhantes à aquelas 

encontradas na bacia do Gandarela, produzidas pelo anelídeo Tubifex, que segundo esse autor 

são consideradas diagnósticas de regiões profundas de ambientes lacustres. 

 A associação de fácies II (fácies arenito grosso, arenito médio, diamictito A e 

diamictito B) representa o conjunto de rochas geradas por fluxos de detritos. São rochas 

texturalmente imaturas e com aspecto maciço. As características encontradas nesta associação 

de fácies podem ser observadas em algumas fácies de ambientes deposicionais continentais, 

como por exemplo, leques aluviais e fan deltas. No entanto, os dados obtidos na análise de 

fácies não foram conclusivos no que se refere à definição do ambiente deposicional. 

 A ocorrência de diamictitos na bacia do Gandarela esteve vinculada à condições 

climáticas semi-áridas obtida a partir da presença de cistos de dinoflagelados e esporos 

cicatricosos nas camadas sobrejacentes e subjacentes à estes diamictitos (ver figuras 26A, B, 

página 64). 

 A análise sobre a evolução paleoambiental desta bacia definiu a direção do aporte 

sedimentar de sul para norte no Neoeoceno (ver figura 27, página 65), de nordeste para 

sudoeste no Oligoceno (ver figura 32, página 70) e no Eomioceno (ver figura 37, página 75). 

De acordo com estes dados foi definida a mudança na direção do aporte sedimentar, a partir 

do Oligoceno, indicando a ocorrência de migração do depocentro da bacia (ver figura 39, 
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página 78). Dessa forma, foi possível verificar que os sedimentos eocênicos ocuparam, 

preferencialmente, a borda oeste. A sedimentação oligocênica abrangeu as bordas sul e leste 

enquanto que a sedimentação miocênica ficou restrita à borda leste (ver figuras 39 e 40, 

páginas 78 e 79). 

 A atividade tectônica apresentou a sua maior influência durante o Oligoceno, gerando 

a mudança na direção do aporte sedimentar, o desenvolvimento de altos e baixos estruturais e 

falhas normais sindeposicionais. Nos mapas de isólitas de argilito orgânico (ver figura 35, 

página 73) e argilito (ver figura 36, página 74), foi identificado um alto estrutural de direção 

aproximada NW/SE. As áreas vizinhas à esta estrutura foram submetidas a um processo de 

subsidência, gerando falhas normais sindeposicionais (ver foto 15, página 101). Este alto 

estrutural comportou-se como uma barreira física para a dispersão dos palinomorfos trazidos 

pelos fluxos aquosos. Dessa forma, os grãos de pólen maiores foram depositados sobre o alto 

estrutural, enquanto que os grãos menores foram transportados para as porções distais (ver 

figuras 46 e 47, páginas 90 e 92). Através da análise de distribuição de palinomorfos foi 

possível verificar que os esporos de pteridófitas apresentaram uma capacidade menor de 

dispersão na paleolago Gandarela em relação aos grãos de pólen de angiospermas e 

gimnospermas, concordando com as colocações apresentadas por Tyson (1995). De um modo 

geral, estes três grupos exibiram uma diminuição na quantidade de palinomorfos em direção 

às regiões mais profundas da bacia. 

 

BACIA DE FONSECA 

 

 De acordo com a análise sedimentológica dos depósitos situados na base da bacia de 

Fonseca, foram definidas três associações de fácies: associação A - seqüência 

granodecrescente com conglomerados na base gradando para arenitos e argilitos no topo, 

associação B - conglomerados na base seguidos por arenitos, argilitos e linhitos no topo e 

associação C: camadas centimétricas intercaladas de arenito grosso, argilito e linhito (ver 

figuras 50a, b, c; páginas 113, 114 e 115). 

 A associação de fácies A apresentou semelhanças com o modelo de canais ativos de 

sistemas fluviais meandrantes de Shanster (1951) e Allen (1965) (in: Selley 1988) e com os 

modelos de barra em pontal de Einsele (1992) e Miall (1996). 

 A associação de fácies B exibiu características semelhantes ao modelo de meandro 

abandonado sugerido por Selley (1988) e Einsele (1992). Este meandro, provavelmente, foi 
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abandonado de maneira abrupta, baseando-se no perfil sedimentar desta associação que 

apresentou analogia com o modelo de nekcut-off de Walker (1984). 

 A associação de fácies C foi interpretada como um registro de bacia de inundação 

(lagoas de cheia) apresentando semelhanças com os modelos de Selley (1988) e Einsele 

(1992). 

 Nos sedimentos depositados nos meandros abandonados e nas lagoas de cheia foram 

encontrados valores expressivos de colônias da microalga Botryococcus braunii (ver figuras 

57A, B, C, páginas 131, 132 e 133), sugerindo a presença de águas rasas e tranqüilas nestes 

ambientes deposicionais. Estas águas apresentaram um alto grau de turbidez com base na 

concentração elevada de partículas orgânicas observadas em lâmina. A turbidez seria 

conseqüência, provavelmente, dos consecutivos transbordamentos do canal principal que 

carreavam, para as lagoas de cheia e meandros abandonados, partículas orgânicas e 

inorgânicas em suspensão. Este contexto tornou o ambiente estressante para o pleno 

desenvolvimento do Botryococcus, gerando colônias com aspecto amorfo (ver Estampa 2 � 

fotos 1 a 6). Esta interpretação foi baseada nos trabalhos de Guy-Ohlson (1992, 1998). Em 

condições ambientais favoráveis, como aquelas registradas no paleolago Gandarela, estas 

microalgas apresentaram um desenvolvimento satisfatório, produzindo colônias com uma 

estrutura morfológica bem mais definida (ver Estampa 2 � fotos 9 e 10). 

 Com base na análise palinológica foi possível identificar 27 gêneros e 33 espécie de 

grãos de pólen de angiospermas e gimnospermas, 10 gêneros e 6 espécies de esporos de 

pteridófitas, 7 gêneros e 3 espécies de esporos de fungos e 1 gênero e 1 espécie de alga. A 

partir deste universo palinológico foram selecionados os principais palinomorfos para a 

análise bioestratigráfica, sendo definidas duas biozonas palinológicas associadas à duas 

unidades cronoestratigráficas: a zona Retibrevitricolpites triangulatus (Eoceno Superior) e a 

zona Dacrydiumites florinii (Oligoceno). (ver figura 55, página 124) 

 A análise paleoclimática indicou o predomínio de climas tropicais durante o 

Neoeoceno, baseando-se, principalmente, na ocorrência de esporos de pteridófitas, esporos de 

fungos e grãos de pólen monocolpados (palmeiras). Além destes grupos foram encontrados 

elementos cujas afinidades botânicas atuais se desenvolvem em mata de galeria e sobre turfas, 

sendo representados, respectivamente, pelas espécies Psilastephanocolporites malacanthoides 

e Retitricolporites irregularis. 

 No Oligoceno foi registrada a implantação de climas subtropicais que favoreceu o 

desenvolvimento de uma flora montanhosa. Esta flora foi determinada através dos valores 
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elevados de grãos de pólen vesiculados, encontrados nos sedimentos depositados neste 

intervalo de tempo na bacia de Fonseca (ver figura 57B, página 132). 

 As conclusões obtidas na análise paleoclimática desenvolvida neste trabalho, divergem 

daquela sugerida por Sant�anna & Schorscher (1994), que consideraram a ocorrência de 

climas quentes e úmidos durante toda a sedimentação da Formação Fonseca, baseando-se na 

análise de argilo-minerais. 

 A sedimentação na bacia de Fonseca foi iniciada no Neoeoceno com a instalação de 

um sistema fluvial meandrante que gerou depósitos de meandro abandonado e planície de 

inundação (lagoas de cheia), com uma espessura máxima de 7,5m (ver figura 59, página 142). 

O maior empilhamento de sedimentos ocorreu durante o Oligoceno, sendo registrados pacotes 

sedimentares com uma espessura máxima de 24m (ver figura 59, página 142). Este período 

foi marcado por uma intensa atividade fluvial representada por diversas seqüências 

granodecrescentes ascendentes, associadas à migração lateral do canal principal. Esta 

migração pode ter ocorrido em resposta ao tectonismo ou às variações climáticas na região. 

 A atividade tectônica foi indicada através do comportamento apresentado pela linha de 

tempo que separa as unidades cronoestratigráficas do Eoceno Superior/Oligoceno (ver figura 

59, página 142). Esta linha de tempo apresentou um deslocamento vertical de 

aproximadamente 12m, sugerindo a ocorrência de falhas normais. A tectônica cenozóica 

parece ter sido incipiente no Neoeoceno, baseando-se nas espessuras equivalentes dos pacotes 

sedimentares depositados neste intervalo de tempo. Já no Oligoceno, o tectonismo apresentou 

sua maior influência gerando falhamentos normais sindeposicionais, representados pela 

variação lateral na espessura das camadas de mesma idade, de quase onze metros. 

 A análise palinológica dos sedimentos oligocênicos indicaram condições climáticas 

subtropicais. Neste contexto a ocorrência de chuvas torrenciais poderia promover um aumento 

na descarga do rio favorecendo a migração lateral deste canal. 

 

9.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS 
 

Neste item é realizada a análise integrada dos resultados obtidos nas bacias de Fonseca 

e Gandarela, com as informações geradas nas seqüências sedimentares terciárias das bacias 

localizadas na margem leste do Brasil e nas bacias de São Paulo, Taubaté, Bonfim e Resende, 

que formam o �Sistema de Riftes Continentais da Serra do Mar�. 
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 Nesta análise são comparados os aspectos palinológicos, sedimentares e estruturais 

dessas bacias, já mencionados nos capítulos anteriores. 

As análises palinológicas realizadas nas bacias sedimentares continentais utilizaram 

como base a coluna palinológica padrão, proposta por Regali et al. (1974a, b), para as bacias 

da margem leste do Brasil. Nestes depósitos continentais foram identificadas três biozonas 

palinológicas associadas à três unidades cronoestratigráficas (Figura 62): Retibrevitricolpites 

triangulatus (Eoceno Superior), Dacrydiumites florinii (ex: Parvisaccites (?) sp. � Oligoceno) 

e Crassoretitriletes vanraadshooveni (Mioceno Inferior), sendo esta última definida na bacia 

do Gandarela. 

Na figura 62 estão relacionados os principais palinomorfos utilizados para auxiliar a 

definição das biozonas palinológicas do Terciário nas bacias sedimentares continentais. 

A biozona Retibrevitricolpites triangulatus, do Eoceno Superior, foi identificada, 

principalmente, pela presença da espécie Margocolporites vanwijhei Germ. et al., sendo 

muito rara a ocorrência da espécie-guia Retibrevitricolpites triangulatus v.Hoeken 

Klinkenberg, mais freqüente no norte do Brasil segundo Regali et al. (1974a, b). Além desta 

espécie foram observados os seguintes palinomorfos: Retitricolpites americana Wym., 

Cicatricosisporites dorogensis Pot. et Gell., Proteacidites dehaani Germ. et al., 

Corsinipollenites undulatus (Gonz.) Lima et Salard-Cheboldaeff, Ulmoideipites krempii And. 

emend. Elsik, Perisyncolporites pokornyi Germ. et al., Syncolporites poricostatus v. Hoek.-

Klink., Polypodiaceoisporites potoniei Kedves, Laevigatosporites ovatus Wilson et Webster, 

Podocarpidites spp., Echiperiporites akanthos v. Hammen et Wymstra, 

Psilastephanocolporites fissilis Leidelmeyer, Retitricolpites amapaensis Regali et al., 

Echiperiporites stelae Germ. et al., Striatricolpites catatumbus Gonzalez. Esta biozona foi 

determinada nas bacias de Bonfim, Resende, Fonseca e Gandarela. 

A biozona Dacrydiumites florinii, do Oligoceno, foi determinada através da presença 

da espécie-guia Dacrydiumites florinii (Cookson et Pike) emend Harris. Foram citadas ainda 

as seguintes espécies: Psilastephanoporites stellatus Regali et al., Cicatricosisporites 

dorogensis Pot. et Gell., Proteacidites dehaani Germ. et al., Corsinipollenites undulatus 

(Gonz.) Lima et Salard-Cheboldaeff, Ulmoideipites krempii And. emend. Elsik, 

Perisyncolporites pokornyi Germ. et al., Syncolporites poricostatus v. Hoek.-Klink., 

Polypodiaceoisporites potoniei Kedves, Laevigatosporites ovatus Wilson et Webster, 

Podocarpidites spp., Echiperiporites akanthos v. Hammen et Wymstra, 

Psilastephanocolporites fissilis Leidelmeyer, Retitricolpites amapaensis Regali et al., 

Echiperiporites stelae Germ. et al., Striatricolpites catatumbus Gonzalez. 
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Um fato importante registrado no intervalo oligocênico nas bacias continentais refere-

se ao aumento expressivo no número de grãos de pólen vesiculados. Regali et al. (1974a, b), 

também observaram esta ocorrência nas bacias da margem leste do Brasil, associando-a ao 

desenvolvimento de uma flora gimnospérmica entre os estados do Espírito Santo e Paraná. 

Esta biozona foi reconhecida nas bacias de Fonseca, Gandarela, Taubaté, São Paulo e 

Resende. 

A biozona Crassoretitriletes vanraadshooveni (Mioceno Inferior) foi identificada 

através da presença da espécie-guia Crassoretitriletes vanraadshooveni Germ. et al. além das 

espécies: Cyatheacidites annulatus Cookson, Monoporites annulatus v. Ham., 

Clavatricolpites daemoni Regali et al., Perisyncolporites pokornyi Germ. et al., 

Polypodiaceoisporites potoniei Kedves, Psilastephanocolporites fissilis Leid., Syncolporites 

poricostatus v. Hock-Klink., Perisyncolporites pokornyi Germ. et al, Laevigatosporites 

ovatus Wilson et Webster, Echiperiporites akanthos v. Hammen et Wymstra, Retitricolpites 

amapaensis Regali et al., Echiperiporites stelae Germ. et al. Esta biozona foi definida na 

bacia do Gandarela. 

A análise paleoclimática desenvolvida na bacia de Fonseca (ver itens 7.6.1 e 7.6.2), 

indicou a ocorrência de climas tropicais durante o Neoeoceno, sendo este contexto climático 

reconhecido nas bacias do Gandarela (Maizatto 1997) e naquelas localizadas no rifte da Serra 

do Mar, no mesmo horizonte cronoestratigráfico (ver quadro 3, página 46). De acordo com 

estes dados o Neoeoceno foi definido, predominantemente, por climas tropicais que 

favoreceram o desenvolvimento de pteridófitas e palmeiras, entre outros vegetais típicos deste 

clima. No Oligoceno o clima apresentou características subtropicais ocasionando o 

desenvolvimento marcante de gimnospermas, muito bem representado nas bacias do 

Gandarela, São Paulo e Taubaté. O retorno das condições climáticas tropicais, observadas no 

Eomioceno da bacia do Gandarela, favoreceu o surgimento de uma flora constituída, 

basicamente, por plantas arbustivas e herbáceas representadas por pteridófitas, gramíneas e 

compostas. No quadro 10 encontram-se resumidas as interpretações paleoclimáticas atribuídas 

para as principais bacias da região Sudeste no intervalo entre o Neoeoceno e o Eomioceno. 
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Quadro 10 � Representação das análises paleoclimáticas realizadas nas principais bacias terciárias localizadas 
na região Sudeste. 

 

No capítulo 4 foram apresentados diversos elementos que comprovaram a influência 

da tectônica cenozóica na gênese e evolução de várias bacias sedimentares continentais. 

Especificamente em relação ao Terciário, baseando-se nos trabalhos de Almeida (1976), 

Riccomini (1989) e Hasui (1998), o Oligoceno mereceu destaque por apresentar evidências da 

ocorrência de um intenso tectonismo, representado pela geração do graben Paraíba do Sul, 

deformação na superfície erosiva de Japi e movimentação de blocos na Serra do Mar.  

Este regime de intensa atividade tectônica observado no Oligoceno do Sistema de 

Riftes da Serra do Mar, apresentou uma estreita semelhança com o contexto tectônico atuante 

nos depósitos terciários localizados no Quadrilátero Ferrífero.  

A sedimentação contínua entre o Neoeoceno ao Eomioceno na bacia do Gandarela e 

do Neoeoceno ao Oligoceno na bacia de Fonseca, permitiu uma análise comparativa da 

tectônica atuante neste intervalo de tempo no Quadrilátero Ferrífero. De acordo com os 

resultados obtidos da análise sobre a evolução paleoambiental realizada nas bacias do 

Gandarela (ver item 6.4) e de Fonseca (ver item 7.8), o Oligoceno representou o período de 

maior atividade tectônica, sendo responsável pela geração de falhas normais sindeposicionais, 

altos e baixos estruturais, sugerindo um evento de caráter extensional. 

No quadro 11 encontram-se resumidas as interpretações sobre o tectonismo atuante 

nas principais bacias terciárias da região Sudeste, sendo destacado o intervalo de tempo 

considerado o de maior atividade tectônica. 

 

 

 

 

Idade
Bacias

Neoeoceno

Oligoceno

Eomioceno

Gandarela Fonseca São Paulo Taubaté Bonfim Resende

Subtrop. Trop. Subtrop. Trop. Subtrop. Trop. Subtrop. Trop. Subtrop. Trop. Subtrop. Trop.
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Quadro 11 � Representação da atividade tectônica nas principais bacias sedimentares terciárias localizadas na 
região Sudeste. 

Idade
Bacias

Neoeoceno

Oligoceno

São Paulo Taubaté Bonfim Resende

Sedim. Tect. Sedim. Tect. Sedim. Tect. Sedim. Tect.

Eomioceno

Dep. São João
del Rei
Sedim. Tect.

?

LEGENDA

Intensa atividade tectônica

Baixa atividade tectônica

Regitro sedimentar

Dados palinológicos e sedimentológicos contínuos

Dados estruturais e palinológicos pontuais

Gandarela Fonseca 

Sedim. Tect. Sedim. Tect.

?

?

Neo/Mesomioceno

 
 

Ao contrário do que foi observado no continente, o Terciário nas bacias da margem 

leste brasileira, representadas neste trabalho pelas bacias de Sergipe-Alagoas e Campos, foi 

definido como um período de tempo tectonicamente estável, de acordo com os dados já 

mencionados no capítulo 4. 

Em relação ao quadro 11 é possível observar que a sedimentação terciária na região 

Sudeste foi iniciada a partir do Neoeoceno e se estendeu até o Eomioceno no Estado de Minas 

Gerais. Esta sedimentação apresentou características exclusivamente continentais, sendo 

identificados depósitos sedimentares lacustre, fluvial meandrante, fluvial entrelaçado e de 

leque aluvial. 
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CAPÍTULO 10 

 

CONCLUSÕES 

 

 
 Os dados obtidos através das análises palinológicas e sedimentológicas das bacias do 

Gandarela e Fonseca, permitiram a elaboração das seguintes conclusões: 

 

A) BACIA DO GANDARELA 

 

1) ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA 

 

Foram definidas 7 fácies sedimentares agrupadas em duas associações: 

• Associação de fácies I: constituída pelas fácies linhito, argilito e argilito orgânico. Esta 

associação corresponde ao conjunto de rochas formadas em um ambiente lacustre. 

• Associação de fácies II: constituída pelas fácies arenito grosso, arenito médio, diamictito 

A e diamictito B, representando os depósitos sedimentares gerados a partir de fluxos de 

detritos. 

 

2) EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL 

 

A análise sobre a evolução paleoambiental da bacia do Gandarela foi baseada nos mapas de 

isólitas das fácies arenito, linhito, argilito e argilito orgânico, referentes ao intervalo entre o 

Neoeoceno ao Eomioceno. 
 
• Neoeoceno 

• Os arenitos apresentaram sua maior espessura na borda sul da bacia, indicando um 

aporte sedimentar com direção de sul para norte; 

• O depocentro de linhito foi localizado próximo ao máximo deposicional de arenito e a 

ocorrência de rizólitos, indicaram uma gênese associada à regiões mais rasas do 

paleolago. 
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• As argilas depositadas nas porções mais rasas do paleolago apresentaram matéria 

orgânica na sua composição em conseqüência da proximidade com o depocentro de 

linhito. Já as argilas depositadas na região mais profunda não apresentaram matéria 

orgânica, sendo observado o icnofóssil fodinichnia produzido por anelídeos 

endobentônicos sedimentívoros em regiões de águas profundas. 

 

• Oligoceno 

• A partir do Oligoceno ocorreu a modificação na direção do aporte sedimentar que 

passou a ser de NE para SW, baseando-se na posição do depocentro de arenito 

localizado na borda NE da bacia; 

• Os linhitos continuaram apresentando o mesmo padrão de deposição, sendo 

encontradas as maiores espessuras na região próxima ao depocentro de arenito; 

• Os argilitos apresentaram dois máximos deposicionais separados por um alto estrutural 

de direção NW/SE. 

• A atividade tectônica foi mais intensa durante o Oligoceno, gerando falhas normais 

sindeposicionais além de altos e baixos estruturais. 

 

• Eomioceno 

• O aporte sedimentar apresentou a mesma direção verificada no Oligoceno, baseando-

se na posição do depocentro de arenito localizado na borda leste. 

 

De acordo com os resultados obtidos foi possível verificar que na borda oeste da bacia 

do Gandarela ocorreu uma sedimentação exclusivamente eocênica, e a partir do Oligoceno a 

sedimentação foi deslocada para a borda leste, permanecendo durante o Eomioceno. 

 

3) PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PALINOMORFOS 

 

Foram confeccionados diversos mapas de distribuição abrangendo os seguintes grupos 

de palinomorfos: esporos triletes de pteridófitas, grãos de pólen de angiospermas e 

gimnospermas. Os três agrupamentos apresentaram suas maiores concentrações nas regiões 

mais rasas do paleolago Gandarela. Comparando estes mapas foi possível observar que cada 

grupo polínico apresentou um comportamento hidrodinâmico diferenciado. A distribuição 

espacial dos esporos triletes foi mais limitada em relação aos grãos de pólen de angiospermas 
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e gimnospermas. Devido a sua maior capacidade de flutuação os grãos de pólen apresentaram 

uma distribuição mais ampla no paleolago, sendo depositados primeiro os grãos maiores. 

 

B) BACIA DE FONSECA 

 

1) ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA 

 

 Foram identificadas 5 fácies sedimentares agrupadas em três associações de fácies: 

• Associação de fácies A: formada pelas fácies conglomerado, arenito grosso, arenito fino e 

argilito. Esta associação foi interpretada como sendo relacionada à depósitos de canal 

ativo de rio meandrante; 

• Associação de fácies B: formada pelas fácies conglomerado, arenito fino, argilito e linhito 

representando depósitos de meandro abandonado 

• Associação de fácies C: formada pelas fácies arenito grosso, argilito e linhito, sendo 

relacionada à depósitos de lagoa de cheia. 

 

2) ANÁLISE PALEOLIMNOLÓGICA 

 

 Esta análise foi baseada nas variações fenotípicas da microalga Botryococcus braunii 

presente nos depósitos de meandro abandonado e lagoa de cheia. A maior parte das colônias 

encontradas na bacia de Fonseca apresentaram um aspecto amorfo, enquanto que na bacia do 

Gandarela as colônias apresentaram formas muito bem definidas. O aspecto amorfo destas 

colônias estaria associado a ocorrência de estresse ambiental causado, provavelmente, pelos 

sucessivos períodos de inundação. Durante as inundações as partículas orgânicas e 

inorgânicas eram carreadas para os meandros abandonados e lagoas de cheia aumentando a 

turbidez das águas que ocupavam estes ambientes, tornando-os desfavoráveis para o pleno 

desenvolvimento destas algas. 

 

 

 

 

 

 

 



 195

3) ANÁLISE PALINOLÓGICA 

 

• Bioestratigrafia 

Foram reconhecidas duas biozonas palinológicas distintas:  

• Retibrevitricolpites triangulatus  

• Dacrydiumites florinii 

 

• Cronoestratigrafia 

Foram identificadas duas unidades cronoestratigráficas associadas às biozonas 

palinológicas: Eoceno Superior (biozona Retibrevitricolpites triangulatus) e Oligoceno 

(biozona Dacrydiumites florinii). 

 

• Análise paleoclimática e paleoflorística 

• O universo polínico durante o Neoeoceno apresentou uma contribuição mais 

expressiva de palinomorfos provenientes de plantas arbóreas, seguidos por 

palinomorfos de plantas arbustivas e por palinomorfos de plantas herbáceas. A 

ocorrência de grãos de pólen monocolpados de palmeiras e esporos de pteridófitas e 

fungos indicaram condições climáticas tropicais. 

• No Oligoceno foi observada a ausência de alguns taxa tropicais importantes 

encontrados no intervalo neoeocênico, tais como Palmae e Sapotaceae, e uma sensível 

diminuição no número de esporos de fungos. Em relação ao conjunto palinológico 

houve uma contribuição equivalente entre os palinomorfos produzidos por plantas 

arbóreas e arbustivas e, secundariamente, por plantas herbáceas. Foi verificado um 

aumento expressivo no número de grãos de pólen vesiculados, indicando o 

desenvolvimento de uma flora montanhosa sob condições climáticas subtropicais. 

 

 

4) EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL 

 

• A sedimentação na bacia de Fonseca foi iniciada a partir do Neoeoceno com a instalação 

de um sistema fluvial meandrante que gerou depósitos de meandro abandonado e planície 

de inundação (lagoa de cheia). 
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• O maior empilhamento de sedimentos ocorreu durante o Oligoceno, resultado da intensa 

atividade fluvial identificada através das diversas seqüências granodecrescentes 

ascendentes. Estas seqüências estariam relacionadas à migração lateral do canal 

meandrante. 

• A atividade tectônica na bacia de Fonseca foi identificada através do deslocamento 

vertical da linha de tempo que separa as unidades cronoestratigráficas do Eoceno Superior 

e Oligoceno, sugerindo a ocorrência de falhas normais. A tectônica parece ter sido 

incipiente durante o Neoeoceno, baseando-se nas espessuras equivalentes dos pacotes 

sedimentares depositados neste intervalo de tempo. A atividade tectônica apresentou sua 

maior influência no Oligoceno, gerando falhamentos normais sindeposicionais 

caracterizados pela variação lateral na espessura das camadas de mesma idade. 

 

C) CONSIDERAÇÕES REGIONAIS 

 

1) ASPECTOS PALINOLÓGICOS 

 

• Bioestratigrafia 

A coluna palinológica padrão proposta por REGALI et al., (1974a,b) para as bacias da 

margem leste brasileira, se mostrou adequada para auxiliar a análise bioestratigráfica das 

bacias terciárias situadas no Quadrilátero Ferrífero (Gandarela e Fonseca) e no Sistema de 

Riftes Continentais da Serra do Mar (Taubaté, São Paulo, Bonfim e Resende). As formas-

guias terciárias, sugeridas por estes autores, mostraram-se eficientes para o 

reconhecimento das biozonas presentes nestes depósitos sedimentares continentais. As 

biozonas palinológicas identificadas foram: Retibrevitricolpites triangulatus, 

Dacrydiumites florinii e Crassoretitriletes vanraadshooveni. 

 

 

• Cronoestratigrafia 

Foram identificadas três unidades cronoestratigráficas associadas às três biozonas 

mencionadas: Eoceno Superior (Retibrevitricolpites triangulatus), Oligoceno 

(Dacrydiumites florinii) e Mioceno Inferior (Crassoretitriletes vanraadshooveni). De 

acordo com os dados disponíveis até o momento, foi possível concluir que a sedimentação 
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terciária na região Sudeste foi iniciada no Neoeoceno e se estendeu até o Eomioceno no 

Estado de Minas Gerais. 

 

• Aspectos paleoclimáticos 

Nas bacias terciárias localizadas na região Sudeste o Neoeoceno foi definido como um 

período no qual vigoraram condições climáticas tropicais. A partir do Oligoceno ficou 

registrada, nestas bacias, a ocorrência de climas com características subtropicais. Neste 

intervalo foi observado um aumento expressivo de grãos de pólen vesiculados, sendo que 

algumas espécies (Podocarpidites marwiickii e Dacrydiumites florinii) foram também 

encontradas em depósitos sedimentares na Antártida, provavelmente no mesmo horizonte 

cronoestratigráfico. Este fato sugeriu a ocorrência de um resfriamento de caráter, no 

mínimo, hemisférico. 

 

2) TECTÔNICA NO TERCIÁRIO 

 

 De acordo com os trabalhos desenvolvidos nas bacias do Sistema de Riftes da Serra do 

Mar, o Oligoceno foi considerado como a época de intensa atividade tectônica, responsável 

pela geração do Graben Paraíba do Sul, a deformação da superfície de Japi e o movimento de 

blocos na Serra do Mar. No Quadrilátero Ferrífero, o intervalo oligocênico nas bacias do 

Gandarela e Fonseca registrou também uma atividade tectônica intensa, identificada através 

da ocorrência de falhas normais sindeposicionais, além de altos e baixos estruturais. Já nas 

bacias sedimentares da margem leste do Brasil, o Terciário foi caracterizado como sendo um 

período estável, quando comparado com a tectônica neocretácica. 
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Foto 6 � Ulmoideipites krempii. Lâmina BFCaP12L1, coordenada 29/66,7. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 7 � Echiperiporites stelae. Lâmina BFM13 (I), coordenada 20,3/79,6. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 8 � Echiperiporites stelae. Lâmina BFM19 (I), coordenada 28,5/68,6. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 
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Foto 9 � Psilastephanoporites stellatus. Lâmina BFM17 (I), coordenada 25/79,5. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 10 � Echiperiporites akanthos. Lâmina BFM13 (II), coordenada 21/78,9. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 234

 



 235

ESTAMPA 8 

Foto 1 � Psilatricolporites delicatus. Lâmina BFM13 (III), coordenada 24,5/68,5. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 2 � Psilatricolporites operculatus. Lâmina BFM17 (I), coordenada 33/78,2. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 3 � Psilatricolporites aff divisus. Lâmina BFM12 (II), coordenada 28/74. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 4 � Psilatricolporites cf P.cyamus. Lâmina BFM13 (IV), coordenada 22/72. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 5 � Psilatricolporites sp1. Lâmina BFM18 (I), coordenada 32/76,5. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 6 � Pólen tipo Swartzia (Leguminosae). Recente 

 

Foto 7 � Psilatricolporites sp2. Lâmina BFM15 (II), coordenada 29/72. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 8 � Psilatricolporites sp3. Lâmina BFM10 (I), coordenada 27/68,3. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 
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Foto 9 � Retitricolporites annulatus. Lâmina BFCa2 (II), coordenada 37/62,8. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 10 � Retitricolporites irregularis. Lâmina BFCaP26L6, coordenada 39/77,5. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 11 � Retitricolporites irregularis. Lâmina BFM13 (IV), coordenada 36,7/77. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 12 � Rhoipites sp. Lâmina BFCa2 (II), coordenada 37/62,8. (Micr. � Zeiss Axiophot) 
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ESTAMPA 9 

Foto 1 � Rhoipites sp. Lâmina BFM16 (II), coordenada 19/71. (Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 2 � Margocolporites vanwijhei. Lâmina BFM13 (II), coordenada 22/74,5. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 3 � Caesalpina corriaria Wildenow. Recente. 

 

Foto 4 � Bombacacidites clarus. Lâmina BFCaP12L1, coordenada 29,5/76. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 5 � Bombacacidites bombaxoides. Lâmina BFM13 (II), coordenada 32/65,5. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 6 � Compositoipollenites sp. Lâmina BFM19 (I), coordenada 41,5/68,6. (Micr. � Zeiss 

Axiophot). Foto 6a - foco alto; foto 6b � foco baixo. 

 

Foto 7 � Syncolporites poricostatus. Lâmina BFCaP26L6, coordenada 39/75,3. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 8 � Syncolporites sp. Lâmina BFM16 (II), coordenada 24,7/71,5. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 
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ESTAMPA 10 

Foto 1 � Psilastephanocolporites malacanthoides. Lâmina BFM18 (III), coordenada 35,7/74. 

(Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 2 � Psilastephanocolporites malacanthoides. Lâmina BFM15 (I), coordenada 25,4/64,5. 

(Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 3 � Malacantha alnifolia (Sapotaceae). Recente 

 

Foto 4 � Psilastephanocolporites fissilis. Lâmina BFM19 (I), coordenada 32,5/78. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 5 � Perisyncolporites pokornyi. Lâmina BFM18 (III), coordenada 30/80. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 6 � Brachypteris ovata Small. Recente. 
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ESTAMPA 11 

Foto 1 � Díade de Leiotriletes sp. Lâmina BFCaP26L6, coordenada 30,5/75. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 2 � Tetrada de Psilatricolporites sp. Lâmina BFCaP26L6, coordenada 25/62. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 3 � Tetrada de Corsinipollenites undulatus. Lâmina BFM19 (I), coordenada 34,4/70,5. 

(Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 4 � Tetrada A. Lâmina BFM18 (I), coordenada 24/70,6. (Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 5 � Tetrada de Retitricolpites amapaensis. Lâmina BFCa7 (II), coordenada 25,7/72. 

(Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 6 � Polyadopollenites myriosporites. Lâmina BFM12 (I), coordenada 35,5/65. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 7 � Políade. Lâmina BFCa3 (I), coordenada 37/75. (Micr. � Zeiss Axiophot) 
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ESTAMPA 12 

Foto 1 � Cyclusphaera euribei. Lâmina BFCaP12L1, coordenada 40/70. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 2 � Cyclusphaera euribei. Lâmina BFCaP12L1, coordenada 36,6/75. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 3 � Cyclusphaera euribei. Lâmina BFCaP12L1, coordenada 29/69. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 4 � Forma A. Lâmina BFM11 (I), coordenada 22/63. (Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 5 � Forma A. Lâmina BFM10 H2O (II), coordenada 28,4/75. (Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 6 � Forma A. Lâmina BFM11 (III), coordenada 30/77,8. (Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 7 � Inseto. Lâmina BFbase5 (II), coordenada 32/71,5. (Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 8 � Asa (?) de inseto. Lâmina BFbase5 (II), coordenada 32,5/69,4. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 

 

Foto 9 � Forma não identificada. Lâmina BFbase4 (II), coordenada 30/82. (Micr. � Zeiss 

Axiophot) 
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ESTAMPA 13 

Foto 1 � Cutícula A (presença de estômatos). Lâmina BFCa3 (I), coordenada 23,5/80. (Micr. 

� Zeiss Axiophot) 

 

Foto 2 � Cutícula A (ausência de estômatos). Lâmina BFCa3 (I), coordenada 36,5/78,3. (Micr. 

� Zeiss Axiophot) 

 

Foto 3 � Cutícula A (ausência de estômatos). Lâmina BFCa6 (II), coordenada 31,5/69,6. 

(Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 4 � Cutícula B (presença de estômatos). Lâmina BFM10 H2O (II), coordenada 23,5/78,5. 

(Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 5 � Cutícula C (presença de estômatos). Lâmina BFCaP12L1, coordenada 39/76. (Micr. 

� Zeiss Axiophot) 

 

Foto 6 � Cutícula D (presença de estômatos). Lâmina BFCabase2 (I), coordenada 42/65. 

(Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 7 � Estômato. Lâmina BFM15 (II), coordenada 28,2/77,5. (Micr. � Zeiss Axiophot) 
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ESTAMPA 14 

Foto 1 � Cutícula E (presença de estômatos). Lâmina BFM18 (I), coordenada 29/74. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 2 � Cutícula E (presença de estômatos). Lâmina BFCa4 (II), coordenada 28/75. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 

 

Foto 3 � Cutícula E (presença de estômatos). Lâmina BFCa4 (II), coordenada 27/72,6. (Micr. 

� Zeiss Axiophot) 

 

Foto 4 � Cutícula E (presença de estômatos). Lâmina BFCabase6 (I), coordenada 32/69. 

(Micr. � Zeiss Axiophot) 

 

Foto 5 � Estrutura vegetal não identificada. Lâmina BFCa4 (II), coordenada 20/68. (Micr. � 

Zeiss Axiophot) 
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Anexo I 

 
(Identificação e localização das amostras coletadas na bacia do Gandarela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testemunho FS1 

 

Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS1-1 17,10 Linhito 
FS1-2 17,30 Linhito 
FS1-3 17,40 Linhito 
FS1-4 17,50 Linhito 
FS1-5 17,60 Linhito 
FS1-6 17,70-17,80 Linhito 
FS1-7 17,80-18,00 Linhito 
FS1-8 18,20 Linhito 
FS1-9 18,30 Linhito 
FS1-10 18,40-18,60 Linhito 
FS1-11 18,90-19,10 Linhito 
FS1-12 19,10-19,30 Linhito 
FS1-13 19,30-19,60 Linhito 
FS1-14 19,60-19,90 Linhito 
FS1-15 19,90-20,10 Linhito 
FS1-16 20,10-20,20 Linhito 
FS1-17 20,20-20,40 Linhito 
FS1-18 20,40-20,50 Linhito 
FS1-19 20,50-20,80 Linhito 
FS1-20 20,90-21,00 Linhito 
FS1-21 21,00-21,30 Linhito 
FS1-22 21,30-21,60 Linhito 
FS1-23 21,90-22,30 Linhito 
FS1-24 22,30-22,60 Linhito 
FS1-25 22,70 Linhito 
FS1-26 22,70-22,90 Linhito 
FS1-27 23,00 Linhito 
FS1-28 23,10-23,30 Linhito 
FS1-29 23,50-23,70 Linhito 
FS1-30 23,80 Linhito 
FS1-31 23,90 Linhito 
FS1-32 24,00 Linhito 
FS1-33 24,10 Linhito 
FS1-34 24,20 Linhito 
FS1-35 24,30 Linhito 
FS1-36 24,40 Linhito 
FS1-37 24,40-24,70 Linhito 
FS1-38 24,70-24,90 Linhito 
FS1-39 25,00 Linhito 
FS1-40 25,10 Linhito 
FS1-41 25,20 Linhito 
FS1-42 25,30 Linhito 



 

FS1-43 25,30-25,60 Linhito 
FS1-44 25,70 Linhito 
FS1-45 25,80 Linhito 
FS1-46 25,90 Linhito 
FS1-47 26,5 Linhito 
FS1-48 26,50-26,70 Linhito 
FS1-49 30,90-31,10 Linhito 
FS1-50 31,10-31,30 Linhito 
FS1-51 31,30-31,40 Linhito 
FS1-52 31,50 Linhito 
FS1-53 31,60 Linhito 
FS1-54 31,60-31,80 Linhito 
FS1-55 32,10-32,30 Linhito 
FS1-56 32,40 Linhito 
FS1-57 32,50 Linhito 
FS1-58 32,50-32,70 Linhito 
FS1-59 32,70-32,90 Linhito 
FS1-60 32,90-33,10 Linhito 
FS1-61 33,20 Linhito 
FS1-62 33,30 Linhito 
FS1-63 33,40 Linhito 
FS1-64 33,50 Linhito 
FS1-65 33,60 Linhito 
FS1-66 33,70 Linhito 
FS1-67 33,80 Linhito 
FS1-68 33,90 Linhito 
FS1-69 34,00 Linhito 
FS1-70 34,10 Linhito 
FS1-71 34,20 Linhito 
FS1-72 34,30 Linhito 
FS1-73 34,40 Linhito 
FS1-74 34,50 Linhito 
FS1-75 34,60 Linhito 
FS1-76 34,70-34,80 Linhito 
FS1-77 34,90 Linhito 
FS1-78 35,00 Linhito 
FS1-79 35,10 Linhito 
FS1-80 35,20 Linhito 
FS1-81 35,30 Linhito 
FS1-82 35,40-35,60 Linhito 
FS1-83 35,80 Linhito 
FS1-84 35,90 Linhito 
FS1-85 35,90-36,10 Linhito 
FS1-86 36,20 Argilito orgânico 
FS1-87 36,30 Argilito orgânico 
FS1-88 36,40 Argilito orgânico 
FS1-89 36,50 Argilito orgânico 
FS1-90 36,60 Argilito orgânico 



 

FS1-91 36,70 Argilito orgânico 
FS1-92 36,80 Argilito orgânico 
FS1-93 36,90 Linhito 
FS1-94 37,00 Linhito 
FS1-95 37,10 Linhito 
FS1-96 37,20 Linhito 
FS1-97 37,30 Linhito 
FS1-98 37,40 Linhito 
FS1-99 37,50 Linhito 
FS1-100 37,60 Linhito 
FS1-101 37,70 Linhito 
FS1-102 37,80 Linhito 
FS1-103 37,90 Linhito 
FS1-104 38,00 Linhito 
FS1-105 38,10 Linhito 
FS1-106 38,90 Linhito 
FS1-107 39,00 Linhito 
FS1-108 39,10 Linhito 
FS1-109 39,10-39,30 Linhito 
FS1-110 39,30-39,50 Linhito 
FS1-111 39,50-39,60 Linhito 
FS1-112 39,70 Linhito 
FS1-113 39,80 Argilito orgânico 
FS1-114 39,90 Argilito orgânico 
FS1-115 40,00 Argilito orgânico 
FS1-116 40,10 Argilito orgânico 
FS1-117 40,20 Argilito orgânico 
FS1-118 40,30 Linhito 
FS1-119 40,40 Linhito 
FS1-120 40,50 Linhito 
FS1-121 40,60 Linhito 
FS1-122 41,60 Linhito 
FS1-123 41,60-41,90 Linhito 
FS1-124 42,00 Linhito 
FS1-125 42,00-42,20 Linhito 
FS1-126 42,20-42,40 Linhito 
FS1-127 42,40-42,60 Linhito 
FS1-128 42,60-43,00 Linhito 
FS1-129 43,10-43,40 Linhito 
FS1-130 43,60-43,90 Linhito 
FS1-131 43,90-44,20 Linhito 
FS1-132 47,80 Linhito 
FS1-133 47,80-48,00 Linhito 
FS1-134 48,40-48,60 Couraça 
FS1-135 49,40-49,60 Conglomerado 
FS1-136 49,60-49,80 Conglomerado 
FS1-137 50,70-50,90 Conglomerado 
FS1-138 50,90-51,10 Arenito médio 



 

FS1-139 51,10-51,30 Arenito médio 
FS1-140 51,80 Arenito médio 
FS1-141 51,90 Arenito médio 
FS1-142 51,90-52,60 Arenito médio 
FS1-143 52,70 Argilito 
FS1-144 52,80 Argilito 
FS1-145 52,90 Argilito 
FS1-146 53,00 Argilito 
FS1-147 54,00 Argilito 
FS-148 58,60 Argilito 
FS1-149 58,70 Argilito 
FS1-150 58,80 Argilito 
FS1-151 58,90 Argilito 
FS1-152 59,00 Argilito 
FS1-153 59,10 Argilito 
FS1-154 59,20 Argilito 
FS1-155 59,30 Argilito 
FS1-156 59,40 Argilito 
FS1-157 59,40-59,60 Couraça 
FS1-158 59,60-59,80 Argilito 
FS1-159 60,10 Argilito 
FS1-160 60,30 Argilito  
FS1-161 60,50 Argilito  
FS1-162 61,60 Argilito  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testemunho FS2 

 

Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS2-1 30,80 Argilito 
FS2-2 31,00 Argilito 
FS2-3 31,20 Argilito 
FS2-4 31,40 Argilito 
FS2-5 31,60 Argilito 
FS2-6 31,80 Argilito 
FS2-7 32,00 Argilito 
FS2-8 32,10 Argilito 
FS2-9 32,40 Argilito 
FS2-10 32,60 Argilito 
FS2-11 32,80 Argilito 
FS2-12 33,00 Argilito 
FS2-13 33,20 Argilito 
FS2-14 33,40 Argilito 
FS2-15 33,60 Argilito 
FS2-16 33,70 Argilito orgânico 
FS2-17 33,80 Argilito orgânico 
FS2-18 33,90 Argilito orgânico 
FS2-19 34,00 Argilito orgânico 
FS2-20 34,10 Argilito orgânico 
FS2-21 34,20 Argilito orgânico 
FS2-22 34,30 Argilito orgânico 
FS2-23 34,40 Argilito orgânico 
FS2-24 34,50 Argilito orgânico 
FS2-25 34,60 Argilito orgânico 
FS2-26 34,70 Argilito orgânico 
FS2-27 34,80 Argilito orgânico 
FS2-28 34,90 Linhito 
FS2-29 35,00 Linhito 
FS2-30 35,10 Linhito 
FS2-31 35,20 Linhito 
FS2-32 35,30 Linhito 
FS2-33 35,40 Linhito 
FS2-34 35,50 Linhito 
FS2-35 35,60 Linhito 
FS2-36 35,70 Linhito 
FS2-37 35,80 Linhito 
FS2-38 35,90 Linhito 
FS2-39 36,40 Linhito 
FS2-40 36,60 Linhito 
FS2-41 37,00 Linhito 
FS2-42 37,20 Linhito 



 

FS2-43 37,40 Linhito 
FS2-44 37,60 Linhito 
FS2-45 37,70 Linhito 
FS2-46 37,80 Linhito 
FS2-47 37,90 Linhito 
FS2-48 38,00 Linhito 
FS2-49 38,60 Linhito 
FS2-50 38,70 Linhito 
FS2-51 38,80 Linhito 
FS2-52 38,90 Linhito 
FS2-53 39,00 Linhito 
FS2-54 39,20 Linhito 
FS2-55 39,60-40,00 Linhito 
FS2-56 40,00-40,20 Linhito 
FS2-57 40,30 Linhito 
FS2-58 40,40 Linhito 
FS2-59 40,80 Linhito 
FS2-60 40,80-41,00 Linhito 
FS2-61 41,10 Linhito 
FS2-62 41,20 Linhito 
FS2-63 41,70 Linhito 
FS2-64 41,90 Linhito 
FS2-65 42,00 Linhito 
FS2-66 42,10 Linhito 
FS2-67 42,40 Linhito 
FS2-68 42,60 Linhito 
FS2-69 42,70 Linhito 
FS2-70 42,80 Linhito 
FS2-71 42,90 Linhito 
FS2-72 43,00 Linhito 
FS2-73 43,10 Linhito 
FS2-74 43,10-43,30 Linhito 
FS2-75 43,40 Linhito 
FS2-76 43,50 Linhito 
FS2-77 43,60 Linhito 
FS2-78 43,70 Linhito 
FS2-79 43,80 Linhito 
FS2-80 43,90 Linhito 
FS2-81 44,00 Linhito 
FS2-82 44,00-44,30 Linhito 
FS2-83 44,30-44,50 Linhito 
FS2-84 45,60 Linhito 
FS2-85 45,80 Linhito 
FS2-86 45,90 Linhito 
FS2-87 46,00 Linhito 
FS2-88 46,10 Linhito 
FS2-89 46,20 Linhito 
FS2-90 46,30 Linhito 



 

FS2-91 46,40 Linhito 
FS2-92 46,50 Linhito 
FS2-93 46,60 Linhito 
FS2-94 46,70 Linhito 
FS2-95 46,80 Linhito 
FS2-96 46,90 Linhito 
FS2-97 47,10-47,20 Argilito orgânico 
FS2-98 47,20-47,40 Argilito orgânico 
FS2-99 47,40-47,50 Argilito orgânico 
FS2-100 47,60 Argilito orgânico 
FS2-101 47,80 Argilito orgânico 
FS2-102 47,90 Argilito orgânico 
FS2-103 48,00 Argilito orgânico 
FS2-104 48,20 Argilito orgânico 
FS2-105 48,60 Argilito orgânico 
FS2-106 48,60-49,00 Argilito orgânico 
FS2-107 49,20 Argilito orgânico 
FS2-108 49,40 Linhito 
FS2-109 49,60 Linhito 
FS2-110 50,10-50,30 Linhito 
FS2-111 50,50 Linhito 
FS2-112 50,50-50,70 Linhito 
FS2-113 51,00 Linhito 
FS2-114 51,40 Linhito 
FS2-115 51,50 Linhito 
FS2-116 51,70 Linhito 
FS2-117 51,90 Linhito 
FS2-118 52,00  Linhito 
FS2-119 52,20 Linhito 
FS2-120 52,40 Linhito 
FS2-121 52,50  Linhito 
FS2-122 52,60 Linhito 
FS2-123 52,70-52,80 Linhito 
FS2-124 52,90 Linhito 
FS2-125 53,00  Linhito 
FS2-126 53,10 Linhito 
FS2-127 53,20 Linhito 
FS2-128 53,40 Linhito 
FS2-129 53,50  Linhito 
FS2-130 53,90  Linhito 
FS2-131 54,10 Linhito 
FS2-132 54,30 Linhito 
FS2-133 54,40 Linhito 
FS2-134 54,50-54,60 Linhito 
FS2-135 54,70 Linhito 
FS2-136 54,80 Linhito 
FS2-137 54,90  Linhito 
FS2-138 55,10-55,40 Linhito 



 

FS2-139 55,50  Linhito 
FS2-140 55,60 Linhito 
FS2-141 55,80  Linhito 
FS2-142 57,00  Linhito 
FS2-143 57,10 Linhito 
FS2-144 57,20 Linhito 
FS2-145 57,30 Linhito 
FS2-146 57,60  Linhito 
FS2-147 57,70 Linhito 
FS2-148 57,80 Linhito 
FS2-149 57,90 Linhito 
FS2-150 58,00  Linhito 
FS2-151 58,10 Linhito 
FS2-152 58,20 Linhito 
FS2-153 58,30 Linhito 
FS2-154 58,40 Linhito 
FS2-155 58,50-58,60  Linhito 
FS2-156 58,60-58,80 Linhito 
FS2-157 59,10  Linhito 
FS2-158 59,20 Linhito 
FS2-159 59,30 Argilito orgânico 
FS2-160 59,40 Argilito orgânico 
FS2-161 59,50  Argilito orgânico 
FS2-162 59,70 Argilito orgânico 
FS2-163 59,80 Argilito orgânico 
FS2-164 59,90 Argilito orgânico 
FS2-165 60,00  Arenito grosso 
FS2-166 60,10 Arenito grosso 
FS2-167 60,20 Arenito grosso 
FS2-168 60,30 Argilito orgânico 
FS2-169 60,40  Argilito orgânico 
FS2-170 60,80 Argilito orgânico 
FS2-171 61,10 Argilito orgânico 
FS2-172 61,20  Arenito grosso 
FS2-173 61,30 Arenito grosso 
FS2-174 61,40  Argilito orgânico 
FS2-175 61,50 Argilito orgânico 
FS2-176 61,60  Argilito orgânico 
FS2-177 61,70 Argilito orgânico 
FS2-178 61,80  Argilito orgânico 
FS2-179 61,90 Argilito orgânico 
FS2-180 62,00  Argilito orgânico 
FS2-181 62,10 Argilito orgânico 
FS2-182 62,20  Linhito 
FS2-183 62,30-62,40 Linhito 
FS2-184 62,60  Linhito 
FS2-185 62,90 Linhito 
FS2-186 63,00  Linhito 



 

FS2-187 63,40  Linhito 
FS2-188 63,60 Linhito 
FS2-189 64,00  Linhito 
FS2-190 64,40  Linhito 
FS2-191 64,70  Linhito 
FS2-192 65,20  Linhito 
FS2-193 65,20-65,40 Linhito 
FS2-194 65,40-65,70  Linhito 
FS2-195 65,70-65,90 Linhito 
FS2-196 65,90-66,10  Linhito 
FS2-197 66,60-66,90 Linhito 
FS2-198 66,90-67,10  Linhito 
FS2-199 68,10-68,30  Linhito 
FS2-200 68,40 Linhito 
FS2-201 68,40-68,60  Linhito 
FS2-202 69,60-69,70  Arenito grosso 
FS2-203 69,90 Arenito grosso 
FS2-204 70,10 Arenito grosso 
FS2-205 70,30 Arenito grosso 
FS2-206 70,50  Arenito grosso 
FS2-207 70,70 Arenito grosso 
FS2-208 70,90  Arenito grosso 
FS2-209 71,10 Arenito grosso 
FS2-210 71,30 Arenito grosso 
FS2-211 71,50  Arenito grosso 
FS2-212 71,70 Arenito grosso 
FS2-213 71,90 Arenito grosso 
FS2-214 72,80  Arenito grosso 
FS2-215 73,00 Arenito grosso 
FS2-216 73,50-75,00  Arenito grosso 
FS2-217 75,20 Arenito grosso 
FS2-218 75,40 Arenito grosso 
FS2-219 75,60  Arenito grosso 
FS2-220 75,80 Arenito grosso 
FS2-221 76,00 Arenito grosso 
FS2-222 76,20  Arenito grosso 
FS2-223 76,40 Arenito grosso 
FS2-224 76,60 Arenito grosso 
FS2-225 76,80  Arenito grosso 
FS2-226 77,00 Arenito grosso 
FS2-227 77,20 Arenito grosso 
FS2-228 77,40 Arenito grosso 
FS2-229 77,60 Arenito grosso 
FS2-230 77,90  Arenito grosso 
FS2-231 78,10 Arenito grosso 
FS2-232 78,30 Arenito grosso 
FS2-233 78,50  Arenito grosso 
FS2-234 79,10 Arenito grosso 



 

FS2-235 79,30  Arenito grosso 
FS2-236 79,50 Arenito grosso 
FS2-237 79,70 Arenito grosso 
FS2-238 79,90  Arenito grosso 
FS2-239 81,10 Arenito grosso 
FS2-240 81,30  Arenito grosso 
FS2-241 81,50 Arenito grosso 
FS2-242 81,70 Arenito grosso 
FS2-243 81,90  Arenito grosso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTEMUNHO FS3 

 

Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS3-1 33,00  Arenito grosso 
FS3-2 33,10 Arenito grosso 
FS3-3 33,20 Arenito grosso 
FS3-4 33,30 Arenito grosso 
FS3-5 33,40 Argilito 
FS3-6 33,50  Argilito 
FS3-7 34,00  Argilito orgânico 
FS3-8 34,20 Argilito orgânico 
FS3-9 34,40 Argilito orgânico 
FS3-10 34,50 Linhito 
FS3-11 34,70 Linhito 
FS3-12 35,00 Linhito 
FS3-13 35,20 Linhito 
FS3-14 35,50  Linhito 
FS3-15 35,60 Linhito 
FS3-16 35,80 Linhito 
FS3-17 36,00  Linhito 
FS3-18 36,10 Linhito 
FS3-19 36,20 Linhito 
FS3-20 36,30 Linhito 
FS3-21 36,40 Linhito 
FS3-22 36,50  Linhito 
FS3-23 36,70 Linhito 
FS3-24 36,80 Linhito 
FS3-25 37,00 Linhito 
FS3-26 37,20 Linhito 
FS3-27 37,30 Linhito 
FS3-28 37,50 Linhito 
FS3-29 37,70 Linhito 
FS3-30 38,20 Linhito 
FS3-31 38,70  Linhito 
FS3-32 38,80 Linhito 
FS3-33 38,90 Linhito 
FS3-34 39,10 Linhito 
FS3-35 39,20 Linhito 
FS3-36 39,40 Linhito 
FS3-37 39,60 Linhito 
FS3-38 39,70 Linhito 
FS3-39 39,90 Linhito 
FS3-40 40,10 Linhito 
FS3-41 40,20 Linhito 
FS3-42 40,30 Linhito 



 

FS3-43 40,50 Linhito 
FS3-44 40,70  Linhito 
FS3-45 40,90 Linhito 
FS3-46 41,10 Conglomerado 
FS3-47 41,20 Conglomerado 
FS3-48 41,40 Conglomerado 
FS3-49 41,50 Conglomerado 
FS3-50 41,70 Argilito orgânico 
FS3-51 41,80 Argilito 
FS3-52 42,00 Argilito 
FS3-53 42,10 Argilito 
FS3-54 43,10 Linhito 
FS3-55 43,20 Linhito 
FS3-56 43,30  Linhito 
FS3-57 43,40 Linhito 
FS3-58 43,50 Linhito 
FS3-59 43,70 Linhito 
FS3-60 43,80 Linhito 
FS3-61 44,10 Linhito 
FS3-62 44,30 Linhito 
FS3-63 44,50 Linhito 
FS3-64 44,60 Linhito 
FS3-65 44,80 Linhito 
FS3-66 45,30 Argilito orgânico 
FS3-67 45,40 Argilito orgânico 
FS3-68 45,50 Argilito orgânico 
FS3-69 45,70 Argilito orgânico 
FS3-70 45,80 Argilito orgânico 
FS3-71 46,00 Argilito orgânico 
FS3-72 47,00 Linhito 
FS3-73 47,25 Linhito 
FS3-74 47,50 Linhito 
FS3-75 47,75 Linhito 
FS3-76 48,00 Linhito 
FS3-77 48,10 Argilito orgânico 
FS3-78 48,30 Linhito 
FS3-79 48,50 Linhito 
FS3-80 48,70 Linhito 
FS3-81 48,90 Linhito 
FS3-82 49,20 Linhito 
FS3-83 49,40 Linhito 
FS3-84 49,60 Arenito médio 
FS3-85 49,70 Arenito médio 
FS3-86 50,00 Conglomerado 
FS3-87 50,20 Conglomerado 
FS3-88 50,40 Argilito orgânico 
FS3-89 50,60 Argilito orgânico 
FS3-90 50,80 Argilito orgânico 



 

FS3-91 51,00 Argilito orgânico 
FS3-92 52,40 Arenito grosso 
FS3-93 52,60 Arenito grosso 
FS3-94 52,80 Arenito grosso 
FS3-95 53,00 Arenito grosso 
FS3-96 53,30 Arenito grosso 
FS3-97 53,50 Arenito grosso 
FS3-98 53,80 Arenito grosso 
FS3-99 54,10 Argilito orgânico 
FS3-100 54,40 Argilito orgânico 
FS3-101 54,60 Argilito orgânico 
FS3-102 54,80 Argilito orgânico 
FS3-103 55,00 Argilito orgânico 
FS3-104 55,30 Argilito 
FS3-105 55,50 Argilito 
FS3-106 55,70 Arenito grosso 
FS3-107 56,00  Arenito grosso 
FS3-108 56,30 Arenito grosso 
FS3-109 56,50 Arenito grosso 
FS3-110 56,70 Arenito grosso 
FS3-111 56,90 Arenito grosso 
FS3-112 57,10 Arenito grosso 
FS3-113 57,40 Arenito grosso 
FS3-114 57,60 Arenito grosso 
FS3-115 57,80 Arenito grosso 
FS3-116 58,10 Arenito grosso 
FS3-117 58,30 Argilito 
FS3-118 58,50 Argilito  

FS3-119 58,70 Argilito 
FS3-120 59,00 Argilito  

FS3-121 59,60 Argilito 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTEMUNHO FS4 

 

Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS4-1 56,00 Argilito orgânico 
FS4-2 56,10 Argilito orgânico 
FS4-3 56,20 Argilito orgânico 
FS4-4 56,30 Argilito orgânico 
FS4-5 56,40 Argilito orgânico 
FS4-6 56,50 Argilito orgânico 
FS4-7 56,60 Argilito orgânico 
FS4-8 56,70 Argilito orgânico 
FS4-9 56,80 Argilito orgânico 
FS4-10 56,90 Argilito orgânico 
FS4-11 57,00 Argilito orgânico 
FS4-12 57,10 Argilito orgânico 
FS4-13 58,50 Argilito orgânico 
FS4-14 58,60 Argilito 
FS4-15 58,70 Argilito 
FS4-16 58,80 Argilito 
FS4-17 58,50 Argilito 
FS4-18 59,00 Argilito 
FS4-19 59,10 Argilito 
FS4-20 59,20 Argilito 
FS4-21 59,30 Argilito 
FS4-22 59,40 Argilito 
FS4-23 59,50 Argilito 
FS4-24 59,60 Argilito 
FS4-25 59,70 Argilito 
FS4-26 59,80 Argilito 
FS4-27 60,00 Argilito 
FS4-28 61,00 Argilito 
FS4-29 61,10 Argilito 
FS4-30 61,20 Argilito 
FS4-31 61,30 Argilito 
FS4-32 61,40 Argilito 
FS4-33 61,50 Argilito orgânico 
FS4-34 61,60 Argilito orgânico 
FS4-35 61,70 Argilito orgânico 
FS4-36 61,80 Argilito orgânico 
FS4-37 61,90 Argilito orgânico 
FS4-38 62,00 Argilito orgânico 
FS4-39 62,10 Argilito orgânico 
FS4-40 62,20 Argilito orgânico 
FS4-41 62,30 Argilito orgânico 
FS4-42 62,40 Argilito orgânico 



 

FS4-43 62,50 Conglomerado 
FS4-44 62,60 Arenito grosso 
FS4-45 62,70 Argilito orgânico 
FS4-46 62,80 Argilito orgânico 
FS4-47 63,00 Argilito orgânico 
FS4-48 74,00 Argilito orgânico 
FS4-49 74,10 Argilito orgânico 
FS4-50 74,20 Linhito 
FS4-51 74,30 Conglomerado 
FS4-52 74,40 Conglomerado 
FS4-53 74,50 Conglomerado 
FS4-54 74,60 Conglomerado 
FS4-55 74,70 Linhito 
FS4-56 74,80 Linhito 
FS4-57 74,90 Linhito 
FS4-58 75,00 Linhito 
FS4-59 75,10 Linhito 
FS4-60 75,20 Linhito 
FS4-61 75,30 Linhito 
FS4-62 81,10 Linhito 
FS4-63 81,20 Linhito 
FS4-64 81,30 Linhito 
FS4-65 81,40 Linhito 
FS4-66 81,50 Linhito 
FS4-67 81,60 Linhito 
FS4-68 81,70 Linhito 
FS4-69 81,80 Linhito 
FS4-70 81,90 Linhito 
FS4-71 82,00 Linhito 
FS4-72 82,10 Linhito 
FS4-73 82,20 Linhito 
FS4-74 82,30 Linhito 
FS4-75 82,40 Linhito 
FS4-76 82,50 Linhito 
FS4-77 82,60 Linhito 
FS4-78 82,70 Linhito 
FS4-79 82,80 Linhito 
FS4-80 82,90 Conglomerado 
FS4-81 83,00 Conglomerado 
FS4-82 83,10 Conglomerado 
FS4-83 83,20 Conglomerado 
FS4-84 83,30 Conglomerado 
FS4-85 83,40 Conglomerado 
FS4-86 83,50 Conglomerado 
FS4-87 83,60 Conglomerado 
FS4-88 83,70 Linhito 
FS4-89 83,80 Linhito 
FS4-90 83,90 Linhito 



 

FS4-91 84,00 Linhito 
FS4-92 84,10 Linhito 
FS4-93 84,20 Linhito 
FS4-94 84,30 Linhito 
FS4-95 84,40 Linhito 
FS4-96 84,50 Linhito 
FS4-97 84,60 Linhito 
FS4-98 84,70 Linhito 
FS4-99 84,80 Linhito 
FS4-100 84,90 Linhito 
FS4-101 85,00 Linhito 
FS4-102 85,10 Linhito 
FS4-103 85,20 Linhito 
FS4-104 85,30 Linhito 
FS4-105 85,40 Linhito 
FS4-106 85,50 Linhito 
FS4-107 85,60 Linhito 
FS4-108 85,70 Linhito 
FS4-109 85,80 Linhito 
FS4-110 86,00 Linhito 
FS4-111 87,00 Argilito orgânico 
FS4-112 87,20 Argilito orgânico 
FS4-113 87,40 Argilito 
FS4-114 87,60 Argilito 
FS4-115 87,80 Argilito 
FS4-116 88,00 Argilito 
FS4-117 88,20 Argilito 
FS4-118 88,40 Argilito 
FS4-119 88,60 Argilito orgânico 
FS4-120 88,80 Linhito 
FS4-121 89,00 Linhito 
FS4-122 89,10 Linhito 
FS4-123 89,20 Linhito 
FS4-124 89,30 Linhito 
FS4-125 89,40 Linhito 
FS4-126 89,50 Linhito 
FS4-127 89,60 Linhito 
FS4-128 89,80 Linhito 
FS4-129 90,00 Linhito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TESTEMUNHO FS5 

 

Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS5-1 6,10 Linhito 
FS5-2 6,50 Linhito 
FS5-3 6,60  Linhito 
FS5-4 6,80 Linhito 
FS5-5 7,00 Linhito 
FS5-6 7,20 Linhito 
FS5-7 7,30 Linhito 
FS5-8 7,50 Linhito 
FS5-9 8,00  Linhito 
FS5-10 8,50 Linhito 
FS5-11 8,80 Linhito 
FS5-12 9,20  Linhito 
FS5-13 9,50 Linhito 
FS5-14 9,60  Linhito 
FS5-15 9,90 Linhito 
FS5-16 10,30  Linhito 
FS5-17 10,90  Linhito 
FS5-18 12,50  Linhito 
FS5-19 13,00 Linhito 
FS5-20 13,50  Linhito 
FS5-21 13,90 Linhito 
FS5-22 14,50  Linhito 
FS5-23 15,50  Linhito 
FS5-24 15,70 Linhito 
FS5-25 16,00  Linhito 
FS5-26 16,20 Linhito 
FS5-27 16,90  Argilito 
FS5-28 18,40  Argilito 
FS5-29 19,00  Argilito Orgânico 
FS5-30 19,30 Argilito Orgânico 
FS5-31 20,00  Argilito Orgânico 
FS5-32 20,40  Argilito 
FS5-33 21,00  Argilito 
FS5-34 21,40  Argilito 
FS5-35 21,70 Argilito 
FS5-36 22,00  Argilito 
FS5-37 22,50  Argilito 
FS5-38 23,00  Argilito 
FS5-39 23,20 Argilito 
FS5-40 23,80  Argilito 
FS5-41 24,00 Argilito 
FS5-42 24,40  Argilito 



 

FS5-43 24,50 Argilito 
FS5-44 27,70  Argilito 
FS5-45 28,10 Argilito 
FS5-46 28,50  Argilito 
FS5-47 28,70 Couraça Ferruginosa 
FS5-48 29,00 Couraça Ferruginosa 
FS5-49 29,50 Argilito 
FS5-50 29,70  Argilito 
FS5-51 30,70 Argilito 
FS5-52 30,90  Argilito 
FS5-53 31,00 Argilito 
FS5-54 31,50  Argilito 
FS5-55 32,20 Argilito 
FS5-56 32,50  Argilito 
FS5-57 33,70 Argilito 
FS5-58 34,00  Argilito 
FS5-59 34,50 Argilito 
FS5-60 35,20  Argilito 
FS5-61 35,50 Argilito 
FS5-62 36,00  Argilito 
FS5-63 36,50 Argilito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTEMUNHO FS 6 

 

Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS6-1 4,00 Linhito 
FS6-2 4,10 Linhito 
FS6-3 4,20 Linhito 
FS6-4 4,30 Linhito 
FS6-5 4,40 Linhito 
FS6-6 4,60 Linhito 
FS6-7 4,70 Linhito 
FS6-8 4,80 Linhito 
FS6-9 4,90 Linhito 
FS6-10 5,10 Linhito 
FS6-11 5,20 Linhito 
FS6-12 5,30 Linhito 
FS6-13 5,40 Linhito 
FS6-14 5,50 Linhito 
FS6-15 5,60 Linhito 
FS6-16 5,80 Argilito orgânico 
FS6-17 5,90 Argilito orgânico 
FS6-18 6,00 Argilito orgânico 
FS6-19 6,20 Argilito orgânico 
FS6-20 6,30 Argilito orgânico 
FS6-21 6,40 Argilito orgânico 
FS6-22 6,50 Argilito orgânico 
FS6-23 6,60 Argilito orgânico 
FS6-24 6,70 Argilito orgânico 
FS6-25 6,80 Argilito orgânico 
FS6-26 6,90 Linhito 
FS6-27 7,00 Linhito 
FS6-28 7,10 Linhito 
FS6-29 7,20 Linhito 
FS6-30 7,30 Linhito 
FS6-31 7,40 Linhito 
FS6-32 7,50 Linhito 
FS6-33 7,70 Linhito 
FS6-34 7,90 Linhito 
FS6-35 8,00 Linhito 
FS6-36 8,10 Linhito 
FS6-37 8,20 Linhito 
FS6-38 8,30 Linhito 
FS6-39 8,40 Linhito 
FS6-40 8,50 Linhito 
FS6-41 8,70 Linhito 
FS6-42 8,80 Linhito 



 

FS6-43 9,00 Linhito 
FS6-44 9,10 Linhito 
FS6-45 9,20 Linhito 
FS6-46 9,30 Linhito 
FS6-47 9,40 Linhito 
FS6-48 9,60 Linhito 
FS6-49 9,70 Linhito 
FS6-50 9,90 Linhito 
FS6-51 10,00 Linhito 
FS6-52 10,20 Linhito 
FS6-53 10,30 Linhito 
FS6-54 10,40 Linhito 
FS6-55 10,50 Linhito 
FS6-56 10,70 Linhito 
FS6-57 10,80 Linhito 
FS6-58 11,00 Linhito 
FS6-59 11,20 Linhito 
FS6-60 11,40 Linhito 
FS6-61 11,50 Linhito 
FS6-62 11,60 Linhito 
FS6-63 11,70 Linhito 
FS6-64 11,80 Linhito 
FS6-65 11,90 Linhito 
FS6-66 12,00 Linhito 
FS6-67 12,10 Linhito 
FS6-68 12,20 Linhito 
FS6-69 12,30 Linhito 
FS6-70 12,40 Linhito 
FS6-71 12,60 Linhito 
FS6-72 12,70 Linhito 
FS6-73 12,80 Linhito 
FS6-74 12,90 Linhito 
FS6-75 13,00 Linhito 
FS6-76 13,15 Linhito 
FS6-77 13,30 Linhito 
FS6-78 13,30 Linhito 
FS6-79 13,40 Linhito 
FS6-80 13,50 Linhito 
FS6-81 13,60 Linhito 
FS6-82 13,70 Argilito orgânico 
FS6-83 13,80 Arenito médio 
FS6-84 13,90 Arenito médio 
FS6-85 14,00 Arenito médio  
FS6-86 14,10 Argilito orgânico 
FS6-87 14,20 Argilito orgânico 
FS6-88 14,30 Argilito orgânico 
FS6-89 14,40 Argilito orgânico 
FS6-90 14,50 Argilito orgânico 



 

FS6-91 14,60 Argilito orgânico 
FS6-92 14,70 Argilito orgânico 
FS6-93 14,80 Argilito orgânico 
FS6-94 14,90 Argilito orgânico 
FS6-95 15,00 Argilito orgânico 
FS6-96 15,10 Linhito 
FS6-97 15,20 Linhito 
FS6-98 15,30 Linhito 
FS6-99 15,40 Linhito 
FS6-100 15,50 Linhito 
FS6-101 15,60 Linhito 
FS6-102 15,70 Linhito 
FS6-103 15,80 Linhito 
FS6-104 15,90 Linhito 
FS6-105 16,00 Linhito 
FS6-106 16,10 Linhito 
FS6-107 16,20 Linhito 
FS6-108 16,30  Linhito 
FS6-109 16,50 Linhito 
FS6-110 16,60 Linhito 
FS6-111 16,70 Linhito 
FS6-112 16,80 Linhito 
FS6-113 16,90 Linhito 
FS6-114 17,00 Linhito 
FS6-115 17,10 Linhito 
FS6-116 17,20 Linhito 
FS6-117 17,30 Linhito 
FS6-118 20,40 Linhito 
FS6-119 20,70 Couraça 
FS6-120 20,90 Argilito 
FS6-121 21,10 Argilito 
FS6-122 21,30 Argilito 
FS6-123 21,50 Argilito 
FS6-124 21,70 Argilito 
FS6-125 21,90 Argilito 
FS6-126 22,10 Argilito 
FS6-127 22,30 Argilito 
FS6-128 22,50 Argilito 
FS6-129 22,70 Argilito 
FS6-130 22,90 Argilito 
FS6-131 23,10 Argilito 
FS6-132 23,30 Argilito 
FS6-133 23,50 Argilito 
FS6-134 23,70 Argilito 
FS6-135 23,90 Argilito 
FS6-136 24,10 Argilito 
FS6-137 24,30 Argilito 
FS6-138 24,50 Argilito 



 

FS6-139 24,70 Argilito 
FS6-140 24,90 Argilito 
FS6-141 25,10 Argilito 
FS6-142 25,10-25,30 Argilito 
FS6-143 30,70 Conglomerado 
FS6-144 30,90 Conglomerado 
FS6-145 31,90 Conglomerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTEMUNHO FS8 

 
Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS8-1 8,50 Linhito 
FS8-2 8,80 Linhito 
FS8-3 8,90 Linhito 
FS8-4 9,00 Linhito 
FS8-5 9,10 Linhito 
FS8-6 9,20 Linhito 
FS8-7 9,40 Linhito 
FS8-8 9,70 Linhito 
FS8-9 9,90 Linhito 
FS8-10 10,00 Argilito orgânico 
FS8-11 10,30 Argilito orgânico 
FS8-12 10,40 Argilito orgânico 
FS8-13 11,00-11,20 Argilito orgânico 
FS8-14 11,40 Arenito grosso 
FS8-15 11,50 Argilito orgânico 
FS8-16 11,60 Argilito orgânico 
FS8-17 11,60-11,70 Argilito orgânico 
FS8-18 11,70 Argilito orgânico 
FS8-19 11,80 Argilito orgânico 
FS8-20 11,90 Argilito orgânico 
FS8-21 12,00 Linhito 
FS8-22 12,10 Linhito 
FS8-23 12,20 Linhito 
FS8-24 12,30-12,40 Linhito 
FS8-25 12,50 Linhito 
FS8-26 12,60 Linhito 
FS8-27 12,70 Linhito 
FS8-28 12,80 Linhito 
FS8-29 12,90 Linhito 
FS8-30 13,00 Linhito 
FS8-31 13,10 Linhito 
FS8-32 13,20 Linhito 
FS8-33 13,30 Linhito 
FS8-34 13,40 Linhito 
FS8-35 13,50 Linhito 
FS8-36 13,60 Linhito 
FS8-37 13,70 Linhito 
FS8-38  13,80 Linhito 
FS8-39 13,90 Linhito 
FS8-40 14,00 Linhito 
FS8-41 14,10 Linhito 
FS8-42 14,20 Linhito 
FS8-43 14,40 Linhito 
FS8-44 14,60 Linhito 



 

FS8-45 15,30 Linhito 
FS8-46 15,40 Linhito 
FS8-47 15,50 Linhito 
FS8-48 15,60 Linhito 
FS8-49 15,70 Linhito 
FS8-50 15,80 Linhito 
FS8-51 15,90 Linhito 
FS8-52 16,00 Linhito 
FS8-53 16,10 Linhito 
FS8-54 16,20 Linhito 
FS8-55 16,30 Linhito 
FS8-56 16,40 Linhito 
FS8-57 16,50 Linhito 
FS8-58 16,60 Linhito 
FS8-59 16,80 Argilito orgânico 
FS8-60 16,90 Argilito orgânico 
FS8-61 17,00 Linhito 
FS8-62 17,10 Linhito 
FS8-63 17,20 Linhito 
FS8-64 17,30 Linhito 
FS8-65 17,40 Linhito 
FS8-66 17,50 Linhito 
FS8-67 17,60 Linhito 
FS8-68 17,70 Linhito 
FS8-69 17,80 Linhito 
FS8-70 17,90 Linhito 
FS8-71 18,00 Linhito 
FS8-72 18,10 Linhito 
FS8-73 18,20 Linhito 
FS8-74 18,30 Linhito 
FS8-75 18,40 Linhito 
FS8-76 18,50 Linhito 
FS8-77 18,60 Argilito orgânico 
FS8-78 18,70 Argilito orgânico 
FS8-79 18,80 Argilito orgânico 
FS8-80 18,90 Linhito 
FS8-81 20,00 Argilito 
FS8-82 20,10 Argilito 
FS8-83 20,30 Arenito grosso 
FS8-84 20,40 Arenito grosso 
FS8-85 20,50 Arenito grosso 
FS8-86 20,60 Arenito grosso 
FS8-87 20,70 Argilito orgânico 
FS8-88 20,80 Linhito 
FS8-89 20,90 Linhito 
FS8-90 21,00 Linhito 
FS8-91 21,20 Linhito 
FS8-92 24,20-24,40 Linhito 



 

FS8-93 24,50 Linhito 
FS8-94 24,70 Linhito 
FS8-95 24,90 Linhito 
FS8-96 25,10 Linhito 
FS8-97 25,20 Linhito 
FS8-98 25,50 Linhito 
FS8-99 25,70 Linhito 
FS8-100 25,80 Linhito 
FS8-101 25,90 Linhito 
FS8-102 26,00 Linhito 
FS8-103 26,10 Linhito 
FS8-104 26,20 Linhito 
FS8-105 26,30 Linhito 
FS8-106 26,40 Linhito 
FS8-107 26,50 Linhito 
FS8-108 26,60 Linhito 
FS8-109 26,70 Linhito 
FS8-110 26,80 Linhito 
FS8-111 26,90 Linhito 
FS8-112 27,00 Linhito 
FS8-113 27,10 Linhito 
FS8-114 27,20 Linhito 
FS8-115 27,30 Linhito 
FS8-116 27,40 Linhito 
FS8-117 27,50 Linhito 
FS8-118 27,60 Linhito 
FS8-119 28,90 Argilito 
FS8-120 29,10 Arenito grosso 
FS8-121 29,30 Arenito grosso 
FS8-122 29,50 Argilito 
FS8-123 29,70 Arenito grosso 
FS8-124 29,90 Arenito grosso 
FS8-125 30,30 Arenito grosso 
FS8-126 30,50 Arenito grosso 
FS8-127 30,70 Argilito 
FS8-128 30,90 Arenito grosso 
FS8-129 31,10 Arenito grosso 
FS8-130 31,30 Arenito grosso 
FS8-131 31,50 Arenito grosso 
FS8-132 31,70 Arenito grosso 
FS8-133 31,90 Argilito 
FS8-134 32,10 Arenito grosso 
FS8-135 32,30 Arenito grosso 
FS8-136 32,50 Argilito 
FS8-137 32,70 Argilito 
FS8-138 32,90 Argilito 
FS8-139 33,10 Argilito 
FS8-140 33,30 Argilito 



 

FS8-141 33,50 Argilito 
FS8-142 33,70 Argilito 
FS8-143 33,90 Argilito 
FS8-144 34,30 Couraça 
FS8-145 34,40-34,50 Couraça 
FS8-146 36,60 Argilito 
FS8-147 36,60-36,80 Argilito 
FS8-148 36,80-37,00 Argilito 
FS8-149 37,20-38,50 Argilito 
FS8-150 38,70 Argilito 
FS8-151 38,90 Couraça 
FS8-152 39,10 Argilito 
FS8-153 39,30 Argilito 
FS8-154 39,60 Argilito 
FS8-155 39,80 Argilito 
FS8-156 40,00 Argilito 
FS8-157 40,20 Argilito 
FS8-158 40,40 Argilito 
FS8-159 40,60 Couraça 
FS8-160 40,80 Argilito 
FS8-161 41,00 Argilito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testemunho FS9 

 
Amostra Profundidade Litologia 

FS9-1 30,00 Argilito orgânico 
FS9-2 30,20 Argilito orgânico 
FS9-3 30,40 Argilito orgânico 
FS9-4 30,60 Argilito orgânico 
FS9-5 30,80 Argilito orgânico 
FS9-6 31,00 Linhito  
FS9-7 31,10 Linhito 
FS9-8 31,20 Argilito orgânico 
FS9-9 31,30 Argilito orgânico 
FS9-10 31,40 Argilito orgânico 
FS9-11 31,50 Linhito  
FS9-12 31,60 Linhito 
FS9-13 31,70 Linhito 
FS9-14 31,80 Linhito  
FS9-15 32,50 Linhito 
FS9-16 32,70 Linhito 
FS9-17 33,10 Linhito  
FS9-18 33,20 Linhito 
FS9-19 33,50 Linhito 
FS9-20 33,70 Linhito  
FS9-21 33,80 Linhito 
FS9-22 34,00 Linhito 
FS9-23 34,20 Linhito  
FS9-24 35,10 Linhito 
FS9-25 35,20 Linhito 
FS9-26 35,30 Linhito  
FS9-27 35,50 Linhito 
FS9-28 36,00 Linhito 
FS9-29 37,00 Linhito  
FS9-30 37,50 Linhito 
FS9-31 38,00 Linhito 
FS9-32 38,50 Linhito  
FS9-33 38,70 Linhito 
FS9-34 39,00 Linhito 
FS9-35 40,00 Linhito  
FS9-36 42,00 Linhito 
FS9-37 42,20  Linhito 
FS9-38 42,50 Linhito  
FS9-39 42,60 Linhito 
FS9-40 42,70 Linhito 
FS9-41 43,00 Linhito  
FS9-42 43,20 Linhito 
FS9-43 43,50 Linhito 
FS9-44 43,70 Linhito  



 

FS9-45 43,90 Argilito orgânico 
FS9-46 44,00 Argilito orgânico 
FS9-47 44,10 Linhito 
FS9-48 44,20 Linhito 
FS9-49 44,30 Linhito  
FS9-50 44,50 Linhito 
FS9-51 44,70 Linhito 
FS9-52 45,00 Linhito  
FS9-53 45,40 Linhito 
FS9-54 45,60 Linhito 
FS9-55 45,90 Linhito  
FS9-56 46,10 Linhito 
FS9-57 46,20 Linhito 
FS9-58 46,30 Linhito  
FS9-59 46,40 Linhito 
FS9-60 46,50 Linhito 
FS9-61 46,60 Linhito  
FS9-62 46,70 Linhito 
FS9-63 46,80 Linhito 
FS9-64 46,90 Linhito  
FS9-65 47,00 Linhito 
FS9-66 47,30 Linhito 
FS9-67 47,50 Linhito  
FS9-68 47,70 Argilito orgânico 
FS9-69 47,90 Argilito orgânico 
FS9-70 48,00 Argilito orgânico 
FS9-71 49,90 Argilito orgânico 
FS9-72 50,00 Argilito orgânico 
FS9-73 50,30 Argilito orgânico 
FS9-74 50,50 Argilito orgânico 
FS9-75 50,70 Linhito 
FS9-76 50,90 Linhito 
FS9-77 51,00 Linhito  
FS9-78 51,20 Linhito 
FS9-79 51,40 Linhito 
FS9-80 51,60 Linhito  
FS9-81 51,70 Linhito 
FS9-82 51,90 Linhito 
FS9-83 52,90 Linhito  
FS9-84 53,00 Linhito 
FS9-85 53,20 Linhito 
FS9-86 53,90 Linhito  
FS9-87 54,40 Linhito 
FS9-88 54,60 Linhito 
FS9-89 55,50 Linhito  
FS9-90 55,90 Linhito 
FS9-91 57,20 Linhito 
FS9-92 57,40 Linhito  



 

FS9-93 57,60 Linhito 
FS9-94 57,80 Linhito 
FS9-95 58,20 Linhito  
FS9-96 58,50 Linhito 
FS9-97 58,70 Linhito 
FS9-98 59,00 Linhito  
FS9-99 59,20 Linhito 
FS9-100 59,40 Linhito 
FS9-101 59,60 Linhito  
FS9-102 59,80 Linhito 
FS9-103 60,00 Linhito 
FS9-104 60,30 Linhito  
FS9-105 60,50 Linhito 
FS9-106 60,70 Linhito 
FS9-107 61,00 Linhito  
FS9-108 61,10 Linhito 
FS9-109 61,20 Linhito 
FS9-110 69,10 Linhito  
FS9-111 69,20 Linhito 
FS9-112 69,50 Linhito 
FS9-113 69,60 Linhito  
FS9-114 69,70 Linhito 
FS9-115 70,00 Linhito 
FS9-116 70,20 Linhito  
FS9-117 70,50 Linhito 
FS9-118 70,60 Linhito 
FS9-119 70,80 Linhito  
FS9-120 71,00 Linhito 
FS9-121 71,20 Linhito 
FS9-122 71,50 Linhito  
FS9-123 72,10 Linhito 
FS9-124 72,30 Linhito 
FS9-125 72,50 Linhito  
FS9-126 72,70 Linhito 
FS9-127 73,00 Linhito 
FS9-128 73,30 Linhito  
FS9-129 73,50 Linhito  
FS9-130 73,70 Linhito 
FS9-131 74,00 Linhito 
FS9-132 74,30 Linhito  
FS9-133 74,90 Linhito 
FS9-134 75,10 Conglomerado 
FS9-135 75,20 Conglomerado  
FS9-136 75,40 Couraça 
FS9-137 75,60 Linhito 

 

 

 



 

Testemunho FS10 

 
Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS10-1 26,10 Couraça 
FS10-2 26,30 Arenito grosso 
FS10-3 26,50 Arenito grosso 
FS10-4 26,80 Arenito grosso 
FS10-5 27,00 Arenito grosso 
FS10-6 27,20 Arenito grosso 
FS10-7 27,40 Argilito 
FS10-8 27,70 Argilito 
FS10-9 28,40 Argilito 
FS10-10 29,70 Argilito orgânico 
FS10-11 29,80 Argilito orgânico 
FS10-12 30,00 Argilito orgânico 
FS10-13 30,20 Argilito orgânico 
FS10-14 30,50 Argilito orgânico 
FS10-15 30,80 Arenito grosso 
FS10-16 30,90 Arenito grosso 
FS10-17 31,00 Arenito grosso 
FS10-18 32,40 Arenito grosso 
FS10-19 32,50 Arenito grosso 
FS10-20 32,70 Argilito 
FS10-21 33,90 Argilito 
FS10-22 34,00 Argilito 
FS10-23 34,50 Argilito 
FS10-24 34,60 Argilito 
FS10-25 34,80 Argilito 
FS10-26 35,40 Argilito 
FS10-27 35,60 Argilito 
FS10-28 35,90 Argilito 
FS10-29 36,00-36,50 Argilito 
FS10-30 36,60 Argilito orgânico 
FS10-31 36,70 Argilito orgânico 
FS10-32 37,00-37,50 Linhito 
FS10-33 37,60 Linhito 
FS10-34 37,70-38,00 Linhito 
FS10-35 38,00-38,50 Linhito 
FS10-36 38,70 Linhito 
FS10-37 38,80-39,00 Linhito 
FS10-38 39,30 Linhito 
FS10-39 39,50 Linhito 
FS10-40 39,50-41,30 Linhito 
FS10-41 41,50-42,80 Linhito 
FS10-42 42,80-43,30 Linhito 
FS10-43 43,30-44,30 Linhito 
FS10-44 44,50 Linhito 



 

FS10-45 44,50-45,00 Linhito 
FS10-46 45,00 Linhito 
FS10-47 45,30 Linhito 
FS10-48 45,50 Linhito 
FS10-49 45,70 Linhito 
FS10-50 45,90 Linhito 
FS10-51 46,00-47,30 Linhito 
FS10-52 47,50 Linhito 
FS10-53 47,70 Linhito 
FS10-54 47,70-48,00 Linhito 
FS10-55 48,10 Linhito 
FS10-56 48,30 Linhito 
FS10-57 48,50 Linhito 
FS10-58 48,70 Linhito 
FS10-59 48,80 Linhito 
FS10-60 49,50 Linhito 
FS10-61 49,60 Linhito 
FS10-62 49,70 Linhito 
FS10-63 50,20 Linhito 
FS10-64 50,30 Linhito 
FS10-65 50,50 Linhito 
FS10-66 50,70 Linhito 
FS10-67 50,90 Linhito 
FS10-68 51,00 Linhito 
FS10-69 51,30 Linhito 
FS10-70 51,50 Argilito orgânico 
FS10-71 51,80 Argilito orgânico 
FS10-72 51,90 Argilito orgânico 
FS10-73 52,10 Argilito orgânico 
FS10-74 52,20 Argilito orgânico 
FS10-75 52,50 Argilito orgânico 
FS10-76 52,70 Argilito orgânico 
FS10-77 52,90 Argilito orgânico 
FS10-78 53,05-53,10 Argilito orgânico 
FS10-79 55,10-55,50 Linhito 
FS10-80 55,50-56,00 Linhito 
FS10-81 56,70 Linhito 
FS10-82 57,00 Linhito 
FS10-83 57,30 Linhito 
FS10-84 57,50 Linhito 
FS10-85 57,60 Linhito 
FS10-86 57,90 Linhito 
FS10-87 58,10 Linhito 
FS10-88 58,20 Linhito 
FS10-89 58,50 Linhito 
FS10-90 59,10 Linhito 
FS10-91 59,70 Linhito 
FS10-92 59,90 Linhito 



 

FS10-93 62,60 Linhito 
FS10-94 62,80 Linhito 
FS10-95 63,00 Linhito 
FS10-96 65,70 Linhito 
FS10-97 66,00 Linhito 
FS10-98 66,20 Linhito 
FS10-99 66,40 Linhito 
FS10-100 67,00-67,50 Linhito 
FS10-101 68,50-69,00 Linhito 
FS10-102 73,10 Linhito 
FS10-103 73,40 Linhito 
FS10-104 74,50 Linhito 
FS10-105 74,70 Linhito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testemunho FS14 

 

Amostra Profundidade(m) Litologia 
FS14-1 10,40-10,50 Linhito 
FS14-2 10,50-10,60 Linhito 
FS14-3 10,60-10,70 Linhito 
FS14-4 10,70-10,80 Linhito 
FS14-5 10,80-10,90 Linhito 
FS14-6 10,90-11,00 Linhito 
FS14-7 11,00-11,10 Linhito 
FS14-8 11,10-11,20 Linhito 
FS14-9 11,20-11,40 Linhito 
FS14-10 11,40-11,50 Linhito 
FS14-11 11,50-11,60  Linhito 
FS14-12 11,60-11,70 Linhito 
FS14-13 11,70-11,80 Linhito 
FS14-14 11,80-11,90 Linhito 
FS14-15 11,90-12,00 Linhito 
FS14-16 12,00-12,10  Linhito 
FS14-17 12,10-12,20 Linhito 
FS14-18 12,20-12,30 Linhito 
FS14-19 12,30-12,40 Linhito 
FS14-20 12,40-12,50 Linhito 
FS14-21 12,50-12,60  Linhito 
FS14-22 12,60-12,70 Linhito 
FS14-23 12,70-12,80 Linhito 
FS14-24 12,80-12,90 Linhito 
FS14-25 12,90-13,00 Linhito 
FS14-26 13,00-13,20  Linhito 
FS14-27 13,20-13,40 Linhito 
FS14-28 13,40-13,60  Linhito 
FS14-29 13,60-13,70 Linhito 
FS14-30 13,70-13,80 Linhito 
FS14-31 13,80-13,90 Linhito 
FS14-32 13,90-14,00 Linhito 
FS14-33 14,00-14,10  Linhito 
FS14-34 14,10-14,20 Linhito 
FS14-35 14,20-14,40 Linhito 
FS14-36 14,40-14,50 Linhito 
FS14-37 14,50-14,60  Linhito 
FS14-38 14,60-14,70 Linhito 
FS14-39 14,70-14,80 Linhito 
FS14-40 14,80-14,90 Linhito 
FS14-41 14,90-15,00 Linhito 
FS14-42 15,00-15,10  Linhito 



 

FS14-43 15,10-15,20 Linhito 
FS14-44 15,20-15,30 Linhito 
FS14-45 15,30-15,40 Linhito 
FS14-46 15,40-15,50 Linhito 
FS14-47 15,50-15,60  Linhito 
FS14-48 15,60-15,70 Linhito 
FS14-49 15,70-15,80 Linhito 
FS14-50 15,80-15,90 Linhito 
FS14-51 15,90-16,00 Linhito 
FS14-52 16,00-16,10  Linhito 
FS14-53 16,10-16,20 Argilito orgânico 
FS14-54 16,20-16,30 Argilito orgânico 
FS14-55 16,30-16,40 Argilito orgânico 
FS14-56 16,40-16,50 Argilito orgânico 
FS14-57 16,50-16,60  Argilito orgânico 
FS14-58 16,60-16,70 Argilito orgânico 
FS14-59 16,70-16,80 Argilito orgânico 
FS14-60 16,80-16,90 Argilito orgânico 
FS14-61 16,90-17,00 Argilito orgânico 
FS14-62 17,00-17,10  Argilito orgânico 
FS14-63 17,10-17,20 Argilito orgânico 
FS14-64 17,20-17,30 Argilito orgânico 
FS14-65 17,30-17,40 Argilito orgânico 
FS14-66 17,40-17,50 Argilito orgânico 
FS14-67 17,50-17,60  Argilito orgânico 
FS14-68 17,60-17,70 Argilito orgânico 
FS14-69 17,70-17,80 Argilito orgânico 
FS14-70 17,80-17,90 Argilito orgânico 
FS14-71 17,90-18,00 Argilito orgânico 
FS14-72 18,00-18,10  Argilito orgânico 
FS14-73 18,10-18,20 Argilito orgânico 
FS14-74 18,20-18,30 Argilito orgânico 
FS14-75 18,30-18,40 Argilito orgânico 
FS14-76 18,40-18,50 Argilito orgânico 
FS14-77 18,50-18,60 Argilito orgânico 
FS14-78 18,60-18,70 Argilito orgânico 
FS14-79 18,70-18,80 Argilito orgânico 
FS14-80 18,80-18,90 Argilito orgânico 
FS14-81 18,90-19,00 Argilito orgânico 
FS14-82 19,00-19,10  Argilito orgânico 
FS14-83 19,10-19,20 Argilito orgânico 
FS14-84 19,20-19,30 Argilito orgânico 
FS14-85 19,30-19,40 Argilito orgânico 
FS14-86 19,40-19,50 Argilito orgânico 
FS14-87 19,50-19,60 Argilito orgânico 
FS14-88 19,60-19,70 Argilito orgânico 
FS14-89 19,70-19,80 Argilito orgânico 
FS14-90 19,80-19,90 Argilito orgânico 



 

FS14-91 19,90-20,00 Argilito orgânico 
FS14-92 20,00-20,10  Argilito orgânico 
FS14-93 20,10-20,20 Argilito orgânico 
FS14-94 20,20-20,30 Argilito orgânico 
FS14-95 20,30-20,40 Argilito orgânico 
FS14-96 20,40-20,50 Argilito orgânico 
FS14-97 20,50-20,60  Argilito orgânico 
FS14-98 20,60-20,70 Argilito orgânico 
FS14-99 20,70-20,80 Argilito orgânico 
FS14-100 20,80-20,90 Argilito orgânico 
FS14-101 20,90-21,00 Argilito orgânico 
FS14-102 21,00-21,10  Argilito orgânico 
FS14-103 21,10-21,20 Argilito orgânico 
FS14-104 21,30-21,40 Argilito orgânico 
FS14-105 21,40-21,50 Argilito orgânico 
FS14-106 21,50-21,60  Argilito orgânico 
FS14-107 21,60-21,70 Argilito orgânico 
FS14-108 21,70-21,80 Argilito orgânico 
FS14-109 21,80-21,90 Argilito orgânico 
FS14-110 22,00-22,10  Argilito orgânico 
FS14-111 22,10-22,20 Argilito orgânico 
FS14-112 22,20-22,30 Argilito orgânico 
FS14-113 22,30-22,40 Argilito orgânico 
FS14-114 22,40-22,50 Argilito orgânico 
FS14-115 22,30-22,40 Argilito orgânico 
FS14-116 22,40-22,50 Argilito orgânico 
FS14-117 22,50-22,60  Argilito orgânico 
FS14-118 22,60-22,70 Argilito orgânico 
FS14-119 22,80 Argilito orgânico 
FS14-120 22,90 Argilito orgânico 
FS14-121 23,00  Argilito orgânico 
FS14-122 23,10 Argilito orgânico 
FS14-123 23,20 Argilito orgânico 
FS14-124 23,30-23,40 Argilito orgânico 
FS14-125 23,40-23,60  Argilito orgânico 
FS14-126 23,60-23,80 Argilito orgânico 
FS14-127 23,90 Argilito orgânico 
FS14-128 24,00  Argilito orgânico 
FS14-129 24,10 Argilito orgânico 
FS14-130 24,20 Argilito orgânico 
FS14-131 24,20-24,40 Argilito orgânico 
FS14-132 24,40-24,50  Argilito orgânico 
FS14-133 24,60 Argilito orgânico 
FS14-134 24,70 Argilito orgânico 
FS14-135 24,70-25,10 Argilito orgânico 
FS14-136 25,10-25,30  Argilito orgânico 
FS14-137 25,30-25,50 Argilito orgânico 
FS14-138 25,50-25,70  Argilito orgânico 



 

FS14-139 25,70-25,90 Argilito orgânico 
FS14-140 26,00  Argilito orgânico 
FS14-141 26,00-26,20 Argilito orgânico 
FS14-142 26,20-26,40 Argilito orgânico 
FS14-143 26,40-26,50  Argilito orgânico 
FS14-144 26,50-26,60 Argilito orgânico 
FS14-145 26,60-26,70 Argilito orgânico 
FS14-146 26,70-26,80 Argilito orgânico 
FS14-147 26,80-26,90 Argilito orgânico 
FS14-148 26,90-27,00 Argilito orgânico 
FS14-149 27,00-27,20  Argilito orgânico 
FS14-150 27,20-27,40 Argilito orgânico 
FS14-151 27,40-27,60  Argilito orgânico 
FS14-152 27,60-27,80 Argilito orgânico 
FS14-153 27,80-28,00 Argilito orgânico 
FS14-154 28,00-28,10  Argilito orgânico 
FS14-155 28,20 Argilito orgânico 
FS14-156 28,20-28,40 Argilito orgânico 
FS14-157 28,40-28,60  Argilito orgânico 
FS14-158 28,60-28,80 Argilito orgânico 
FS14-159 28,80-28,90 Argilito orgânico 
FS14-160 29,00 Argilito orgânico 
FS14-161 29,00-29,10  Argilito orgânico 
FS14-162 29,10-29,20 Argilito orgânico 
FS14-163 29,20-29,40 Argilito orgânico 
FS14-164 29,40-29,60  Argilito orgânico 
FS14-165 29,60-29,80 Argilito orgânico 
FS14-166 29,90 Argilito orgânico 
FS14-167 29,90-30,10  Argilito orgânico 
FS14-168 30,10-30,20 Argilito orgânico 
FS14-169 30,20-30,40 Argilito orgânico 
FS14-170 30,40-30,60  Argilito orgânico 
FS14-171 31,30 Argilito orgânico 
FS14-172 31,40 Argilito orgânico 
FS14-173 31,50  Argilito orgânico 
FS14-174 31,50-31,70 Argilito orgânico 
FS14-175 31,70-31,80 Argilito orgânico 
FS14-176 31,80-31,90 Argilito orgânico 
FS14-177 33,40-33,60  Argilito orgânico 
FS14-178 33,60-33,80 Argilito orgânico 
FS14-179 33,80-34,00 Argilito orgânico 
FS14-180 34,00-34,20  Argilito orgânico 
FS14-181 41,50 Argilito orgânico 
FS14-182 41,50-41,60 Argilito orgânico 
FS14-183 41,60-41,80 Argilito orgânico 
FS14-184 41,80-42,00 Argilito orgânico 
FS14-185 42,00-42,10  Argilito orgânico 
FS14-186 42,20 Argilito orgânico 



 

FS14-187 42,30 Argilito orgânico 
FS14-188 42,30-42,50 Argilito orgânico 
FS14189 42,50-42,60  Argilito orgânico 
FS14-190 42,60-42,70 Argilito orgânico 
FS14-191 42,70-42,80 Argilito orgânico 
FS14-192 42,90 Argilito orgânico 
FS14-193 43,00  Argilito orgânico 
FS14-194 43,00-43,20 Argilito orgânico 
FS14-195 43,20-43,40 Argilito orgânico 
FS14-196 43,60  Argilito orgânico 
FS14-197 43,70 Argilito orgânico 
FS14-198 43,80 Argilito orgânico 
FS14-199 43,90 Argilito orgânico 
FS14-200 44,00  Linhito 
FS14-201 44,10-44,20 Linhito 
FS14-202 44,30 Linhito 
FS14-203 44,40 Linhito 
FS14-204 44,50 Linhito 
FS14-205 44,60-44,70 Linhito 
FS14-206 44,80-45,00  Linhito 
FS14-207 45,10 Linhito 
FS14-208 45,20 Linhito 
FS14-209 45,30 Linhito 
FS14-210 45,40 Linhito 
FS14-211 45,50  Linhito 
FS14-212 45,60 Arenito médio 
FS14-213 45,70 Arenito médio 
FS14-214 45,80 Linhito 
FS14-215 45,90 Arenito médio 
FS14-216 46,00  Arenito médio 
FS14-217 46,10 Arenito médio 
FS14-218 46,20-4.6,30 Argilito orgânico 
FS14-219 46,40 Argilito orgânico 
FS14-220 46,50  Argilito orgânico 
FS14-221 46,60-46,80 Argilito orgânico 
FS14-222 46,90 Linhito 
FS14-223 47,00  Linhito 
FS14-224 47,10 Linhito 
FS14-225 47,20 Linhito 
FS14-226 47,30 Linhito 
FS14-227 47,40 Linhito 
FS14-228 47,50  Linhito 
FS14-229 47,60-47,70 Linhito 
FS14-230 47,80-47,90 Linhito 
FS14-231 48,00  Linhito 
FS14-232 48,10 Linhito 
FS14-233 48,20 Linhito 
FS14-234 48,30 Linhito 



 

FS14-235 48,40-48,50 Linhito 
FS14-236 48,50-49,00  Linhito 
FS14-237 49,10 Linhito 
FS14-238 49,20 Linhito 
FS14-239 49,30 Linhito 
FS14-240 49,40 Linhito 
FS14-241 49,50  Linhito 
FS14-242 49,60-49,80 Linhito 
FS14-243 49,90 Linhito 
FS14-244 50,00  Linhito 
FS14-245 50,10 Linhito 
FS14-246 50,20 Linhito 
FS14-247 50,30 Linhito 
FS14-248 50,40-50,50 Linhito 
FS14-249 50,50-51,00  Linhito 
FS14-250 51,10 Linhito 
FS14-251 51,20 Linhito 
FS14-252 51,30 Linhito 
FS14-253 51,40-51,50  Linhito 
FS14-254 51,50-51,90 Linhito 
FS14-255 52,00  Linhito 
FS14-256 52,10-52,20 Linhito 
FS14-257 52,30 Linhito 
FS14-258 52,40-52,50  Linhito 
FS14-259 52,60 Linhito 
FS14-260 52,70 Linhito 
FS14-261 52,80 Linhito 
FS14-262 52,90 Linhito 
FS14-263 53,00  Linhito 
FS14-264 53,10 Linhito 
FS14-265 53,20 Linhito 
FS14-266 53,30 Linhito 
FS14-267 53,40-53,50  Linhito 
FS14-268 53,60 Linhito 
FS14-269 53,70 Linhito 
FS14-270 53,80 Linhito 
FS14-271 53,90 Linhito 
FS14-272 54,00  Linhito 
FS14-273 54,10 Linhito 
FS14-274 54,20 Linhito 
FS14-275 54,30 Linhito 
FS14-276 54,40-54,50 Linhito 
FS14-277 54,60  Linhito 
FS14-278 54,70-54,80 Linhito 
FS14-279 54,90-55,00  Linhito 
FS14-280 55,10 Linhito 
FS14-281 55,20 Linhito 
FS14-282 5,30 Argilito  



 

FS14-283 55,40-55,50 Argilito 
FS14-284 55,60  Arenito grosso 
FS14-285 55,70-55,80 Arenito grosso 
FS14-286 56,40-56,60  Arenito grosso 
FS14-287 56,70-56,80 Arenito grosso 
FS14-288 56,90-57,10  Arenito grosso 
FS14-289 57,10-57,30  Arenito grosso 
FS14-290 57,40-57,50 Arenito grosso 
FS14-291 57,50-57,80 Arenito grosso 
FS14-292 58,00 Arenito grosso 
FS14-293 58,20  Arenito médio 
FS14-294 58,40 Couraça 
FS14-295 60,30 Arenito médio 
FS14-296 60,60  Arenito médio 
FS14-297 64,40  Argilito 
FS14-298 64,50-64,60 Argilito 
FS14-299 64,70  Argilito 
FS14-300 64,80-65,00 Couraça 
FS14-301 68,20-68,30  Argilito orgânico 
FS14-302 68,40 Argilito orgânico 
FS14-303 68,50 Argilito orgânico 
FS14-304 68,60  Argilito orgânico 
FS14-305 74,80-75,00  Argilito orgânico 
FS14-306 75,10-75,20 Argilito orgânico 
FS14-307 75,30 Argilito orgânico 
FS14-308 75,40 Argilito orgânico 
FS14-309 75,50  Argilito orgânico 
FS14-310 75,60 Argilito orgânico 
FS14-311 75,70 Argilito orgânico 
FS14-312 75,80 Argilito orgânico 
FS14-313 75,90-76,00  Argilito orgânico 
FS14-314 76,10 Argilito orgânico 
FS14-315 76,20 Argilito orgânico 
FS14-316 76,30 Argilito orgânico 
FS14-317 76,40 Argilito orgânico 
FS14-318 76,50  Argilito orgânico 
FS14-319 76,60 Argilito orgânico 
FS14-320 76,70-76,80 Argilito orgânico 
FS14-321 76,90-77,00  Linhito 
FS14-322 77,10 Argilito orgânico 
FS14-323 77,20 Linhito 
FS14-324 77,30 Argilito orgânico 
FS14-325 77,40 Arenito grosso 
FS14-326 77,50  Argilito orgânico 
FS14-327 77,60 Argilito orgânico 
FS14-328 77,70-77,80 Argilito orgânico 
FS14-329 77,90-78,00  Argilito orgânico 
FS14-330 78,10 Argilito orgânico 



 

FS14-331 78,20 Argilito orgânico 
FS14-332 78,30 Argilito orgânico 
FS14-333 78,40 Argilito orgânico 
FS14-334 78,50-78,60  Argilito orgânico 
FS14-335 78,70-78,90 Argilito orgânico 
FS14-336 79,00  Argilito orgânico 
FS14-337 79,10 Argilito orgânico 
FS14-338 79,20 Argilito orgânico 
FS14-339 79,30 Argilito orgânico 
FS14-340 79,40-79,60  Argilito orgânico 
FS14-341 79,70-79,80 Argilito orgânico 
FS14-342 79,90-80,00  Linhito 
FS14-343 80,10 Linhito 
FS14-344 80,20 Linhito 
FS14-345 80,30 Linhito 
FS14-346 80,40 Linhito 
FS14-347 80,50-80,60  Linhito 
FS14-348 80,60-80,80 Arenito grosso 
FS14-349 80,90 Arenito grosso 
FS14-350 81,00  Arenito grosso 
FS14-351 81,10 Arenito grosso 
FS14-352 81,20 Conglomerado 
FS14-353 81,30 Argilito orgânico 
FS14-354 81,40 Argilito orgânico 
FS14-355 81,50  Argilito orgânico 
FS14-356 81,60 Argilito orgânico 
FS14-357 81,70-81,80 Argilito orgânico 
FS14-358 81,80 Argilito orgânico 

FS14-359 82,00  Argilito orgânico 
FS14-360 82,10-82,20 Argilito orgânico 
FS14-361 82,30 Argilito orgânico 
FS14-362 82,40 Linhito 
FS14-363 82,50-82,60  Argilito orgânico 
FS14-364 82,70 Argilito orgânico 
FS14-365 82,80 Argilito orgânico 
FS14-366 82,90 Argilito orgânico 
FS14-367 83,00  Argilito orgânico 
FS14-368 83,10 Argilito orgânico 
FS14-369 83,20 Argilito orgânico 
FS14-370 83,30 Argilito orgânico 
FS14-371 83,40 Argilito orgânico 
FS14-372 83,50-83,60  Argilito orgânico 
FS14-373 83,70 Argilito orgânico 
FS14-374 83,80 Argilito orgânico 
FS14-375 83,90 Argilito orgânico 
FS14-376 84,00  Argilito orgânico 
FS14-377 84,10 Argilito orgânico 
FS14-378 84,20 Argilito orgânico 



 

FS14-379 84,30 Argilito orgânico 
FS14-380 84,40 Argilito orgânico 
FS14-381 84,50  Argilito orgânico 
FS14-382 84,60 Argilito orgânico 
FS14-383 84,70-84,80 Argilito orgânico 
FS14-384 84,90 Linhito 
FS14-385 85,00  Linhito 
FS14-386 85,10 Linhito 
FS14-387 85,20-85,40 Linhito 
FS14-388 85,50  Linhito 
FS14-389 85,60 Linhito 
FS14-390 85,60-85,80 Linhito 
FS14-391 85,90-86,00  Linhito 
FS14-392 86,10-86,20 Linhito 
FS14-393 86,30-86,40 Linhito 
FS14-394 86,50-86,60  Linhito 
FS14-395 86,70-87,00  Linhito 
FS14-396 87,10-87,20 Linhito 
FS14-397 87,30 Linhito 
FS14-398 87,40 Linhito 
FS14-399 87,50-87,60  Linhito 
FS14-400 87,70-88,00  Argilito orgânico 
FS14-401 88,10-88,20 Argilito orgânico 
FS14-402 88,30-88,40 Argilito orgânico 
FS14-403 88,50-88,60  Argilito orgânico 
FS14-404 88,70 Arenito médio 
FS14-405 88,80  Arenito médio 
FS14-406 89,20 Arenito médio 
FS14-407 89,30  Conglomerado 
FS14-408 89,40 Conglomerado 
FS14-409 89,50 Couraça 
FS14-410 89,60 Argilito orgânico 
FS14-411 90,40  Argilito orgânico 
FS14-412 90,50 Argilito orgânico 
FS14-413 90,60 Argilito orgânico 
FS14-414 90,70  Argilito orgânico 
FS14-415 90,80 Argilito orgânico 
FS14-416 90,90 Argilito orgânico 
FS14-417 91,00  Argilito orgânico 
FS14-418 91,10 Argilito orgânico 
FS14-419 91,70 Argilito orgânico 
FS14-420 91,80 Argilito orgânico 
FS14-421 91,90  Argilito orgânico 
FS14-422 92,00  Arenito grosso 
FS14-423 92,10 Arenito grosso 
FS14-424 92,20 Arenito grosso 
FS14-425 92,30 Arenito grosso 
FS14-426 92,40 Arenito grosso 



 

FS14-427 92,50  Arenito grosso 
FS14-428 92,60 Arenito grosso 
FS14-429 92,70 Arenito grosso 
FS14-430 92,80 Arenito grosso 
FS14-431 92,90 Arenito grosso 
FS14-432 93,20  Arenito grosso 
FS14-433 93,30 Arenito grosso 
FS14-434 93,40 Conglomerado 
FS14-435 93,50 Argilito 
FS14-436 93,60 Argilito 
FS14-437 93,70  Argilito 
FS14-438 93,80 Conglomerado 
FS14-439 93,90-95,40 Conglomerado 
FS14-440 95,60  Argilito 
FS14-441 95,80 Argilito 
FS14-442 96,00  Argilito 
FS14-443 96,20 Argilito 
FS14-444 96,40  Argilito 
FS14-445 96,60 Argilito 
FS14-446 96,80 Argilito 
FS14-447 97,00  Argilito 
FS14-448 97,20 Argilito 
FS14-449 97,40  Argilito 
FS14-450 97,60 Argilito 
FS14-451 97,80 Argilito 
FS14-452 98,00  Argilito 
FS14-453 99,40 Argilito 
FS14-454 99,60  Argilito 
FS14-455 99,80 Argilito 
FS14-456 100,00  Argilito 
FS14-457 100,20 Argilito 
FS14-458 100,40 Argilito 
FS14-459 100,60 Argilito 
FS14-460 101,10  Argilito 
FS14-461 101,30 Argilito 
FS14-462 101,50 Argilito 
FS14-463 101,70 Argilito  
FS14-464 101,90 Argilito  
FS14-465 102,10  Argilito  
FS14-466 102,30 Argilito  
FS14-467 102,50 Argilito  
FS14-468 102,70 Argilito  
FS14-469 102,90 Argilito  
FS14-470 103,10  Argilito 
FS14-471 103,30 Argilito 
FS14-472 103,50 Argilito 
FS14-473 104,10  Argilito 
FS14-474 104,30 Argilito 



 

FS14-475 104,50 Argilito 
FS14-476 105,40 Argilito 
FS14-477 105,60 Argilito 
FS14-478 105,80 Argilito 
FS14-479 106,00  Argilito 
FS14-480 106,20 Argilito 
FS14-481 106,40 Argilito 
FS14-482 106,60 Argilito 
FS14-483 106,80  Argilito 
FS14-484 107,10 Argilito 
FS14-485 107,30 Argilito 
FS14-486 107,50 Argilito 
FS14-487 107,70 Argilito 
FS14-488 107,90  Argilito 
FS14-489 108,60 Argilito 
FS14-490 108,80 Argilito 
FS14-491 109,00  Argilito 
FS14-492 109,20 Argilito 
FS14-493 109,40 Argilito 
FS14-494 109,60 Argilito 
FS14-495 109,80 Argilito 
FS14-496 110,00  Argilito 
FS14-497 110,20 Argilito 
FS14-498 110,40 Argilito 
FS14-499 110,60 Argilito 
FS14-500 110,80 Argilito 
FS14-501 111,00  Arenito grosso 
FS14-502 112,00  Arenito grosso 
FS14-503 112,20 Arenito grosso 
FS14-504 112,40 Arenito grosso 
FS14-505 113,20  Arenito grosso 
FS14-506 113,40 Arenito grosso 
FS14-507 113,60 Arenito grosso 
FS14-508 113,80 Arenito grosso 
FS14-509 114,00  Arenito grosso 
FS14510 114,20 Arenito grosso 
FS14-511 114,40 Arenito grosso 
FS14-512 114,60 Arenito grosso 
FS14-513 114,80 Arenito grosso 
FS14-514 115,00  Arenito grosso 
FS14-515 115,80 Arenito grosso 
FS14-516 116,00  Arenito grosso 
FS14-517 116,20 Arenito grosso 
FS14-518 116,40 Arenito grosso 
FS14-519 116,60  Arenito grosso 
FS14-520 116,80 Arenito grosso 
FS14-521 117,40 Arenito grosso 
FS14-522 117,60 Arenito grosso 



 

FS14-523 117,80 Arenito grosso 
FS14-524 118,00  Arenito grosso 
FS14-525 118,20 Arenito grosso 
FS14-526 118,40 Arenito grosso 
FS14-527 118,60 Arenito grosso 
FS14-528 119,50  Arenito grosso 
FS14-529 119,70 Arenito grosso 
FS14-530 119,90 Arenito grosso 
FS14-531 120,10  Arenito grosso 
FS14-532 120,30 Arenito grosso 
FS14-533 120,50 Arenito grosso 
FS14-534 121,80 Arenito grosso 
FS14-535 122,00  Arenito grosso 
FS14-536 122,20 Arenito grosso 
FS14-537 122,40 Arenito grosso 
FS14-538 122,60 Arenito grosso 
FS14-539 122,80 Arenito grosso 
FS14-540 123,80 Arenito grosso 
FS14-541 124,00  Arenito grosso 
FS14-542 124,20 Arenito grosso 
FS14-543 124,40 Arenito grosso 
FS14-544 124,60 Arenito grosso 
FS14-545 124,80 Arenito grosso 
FS14-546 125,00  Arenito grosso 
FS14-547 125,20 Arenito grosso 
FS14-548 125,40 Arenito grosso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testemunho FS16 

 

Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS16-1 9,20 Argilito 
FS16-2 9,40 Argilito 
FS16-3 9,60 Argilito 
FS16-4 10,00 Couraça 
FS16-5 10,10  Linhito 
FS16-6 10,20 Linhito 
FS16-7 10,30 Linhito 
FS16-8 10,40  Linhito 
FS16-9 10,50 Linhito 
FS16-10 10,60 Linhito 
FS16-11 10,70  Linhito 
FS16-12 10,80 Linhito 
FS16-13 10,90 Linhito 
FS16-14 11,20  Linhito 
FS16-15 11,40 Linhito 
FS16-16 11,50 Linhito 
FS16-17 11,60  Linhito 
FS16-18 11,70 Linhito 
FS16-19 11,80 Linhito 
FS16-20 12,00 Linhito 
FS16-21 12,10  Linhito 
FS16-22 12,20 Linhito 
FS16-23 12,30 Linhito 
FS16-24 12,40 Linhito 
FS16-25 12,50  Linhito 
FS16-26 12,60 Linhito 
FS16-27 12,70 Linhito 
FS16-28 12,80 Linhito 
FS16-29 12,90  Linhito 
FS16-30 13,00 Linhito 
FS16-31 13,10 Linhito 
FS16-32 13,20 Linhito 
FS16-33 13,30  Linhito 
FS16-34 13,40 Linhito 
FS16-35 13,50 Linhito 
FS16-36 13,60 Linhito 
FS16-37 13,70  Linhito 
FS16-38 13,80 Linhito 
FS16-39 13,90 Linhito 
FS16-40 14,00 Linhito 
FS16-41 14,30  Linhito 
FS16-42 14,40 Linhito 



 

FS16-43 14,50 Linhito 
FS16-44 14,60 Linhito 
FS16-45 14,70  Linhito 
FS16-46 14,80 Linhito 
FS16-47 15,00 Linhito 
FS16-48 15,10 Linhito 
FS16-49 15,20 Linhito 
FS16-50 15,30  Linhito 
FS16-51 15,40 Conglomerado 
FS16-52 15,50 Argilito orgânico 
FS16-53 15,60 Argilito orgânico 
FS16-54 15,70  Argilito orgânico 
FS16-55 15,80 Argilito orgânico 
FS16-56 16,00 Arenito grosso 
FS16-57 16,10 Arenito grosso 
FS16-58 16,30  Arenito grosso 
FS16-59 16,40 Arenito grosso 
FS16-60 16,50 Arenito grosso 
FS16-61 16,60 Arenito grosso 
FS16-62 16,70  Arenito grosso 
FS16-63 16,85 Argilito 
FS16-64 16,90 Argilito 
FS16-65 17,00 Argilito 
FS16-66 17,10  Argilito 
FS16-67 17,30 Argilito 
FS16-68 17,45 Argilito 
FS16-69 17,60 Argilito 
FS16-70 17,70  Argilito 
FS16-71 17,90 Argilito 
FS16-72 18,00 Arenito  
FS16-73 18,10 Arenito médio 
FS16-74 18,30  Arenito médio 
FS16-75 18,40 Arenito médio 
FS16-76 18,60 Arenito médio 
FS16-77 18,70  Arenito médio 
FS16-78 18,90. Arenito médio 
FS16-79 19,00 Arenito médio 
FS16-80 19,10 Arenito médio 
FS16-81 19,30 Argilito 
FS16-82 19,40 Argilito 
FS16-83 19,60 Argilito 
FS16-84 19,70 Argilito 
FS16-85 19,90 Argilito 
FS16-86 20,00  Argilito 
FS16-87 20,10 Argilito 
FS16-88 20,30 Argilito 
FS16-89 20,40 Argilito 
FS16-90 20,60 Argilito 



 

FS16-91 20,70  Argilito 
FS16-92 61,00 Argilito 
FS16-93 61,30 Argilito 
FS16-94 61,70 Argilito 
FS16-95 62,00  Argilito 
FS16-96 62,30 Argilito 
FS16-97 62,70 Argilito 
FS16-98 63,00 Argilito 
FS16-99 63,30 Argilito 
FS16-100 63,70 Argilito 
FS16-101 64,00 Argilito 
FS16-102 64,30 Argilito 
FS16-103 64,70 Argilito 
FS16-104 65,00 Argilito 
FS16-105 65,30 Argilito 
FS16-106 65,70 Argilito 
FS16-107 66,00 Argilito 
FS16-108 84,30 Argilito 
FS16-109 84,70 Argilito 
FS16-110 85,00 Argilito 
FS16-111 85,30 Argilito 
FS16-112 85,70 Argilito 
FS16-113 86,00 Argilito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testemunho FS17 

 
Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS17-1 2,0 Argilito 
FS17-2 5,0 Argilito 
FS17-3 7,5 Argilito 
FS17-4 10,0 Argilito 
FS17-5 15,0 Argilito 
FS17-6 20,0 Argilito 
FS17-7 25,0 Argilito 
FS17-8 30,0 Argilito 
FS17-9 35,0 Argilito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testemunho FS18 

 
Amostra Profundidade (m) Litologia 

FS18-1 4,90 Argilito 
FS18-2 6,60 Argilito 
FS18-3 6,90 Argilito 
FS18-4 11,95 Argilito 
FS18-5 13,15 Argilito 
FS18-6 13,70 Argilito 
FS18-7 13,90 Argilito 
FS18-8 14,20 Argilito 
FS18-9 17,40 Argilito 
FS18-10 17,70 Argilito 
FS18-11 18,20 Argilito 
FS18-12 18,40-18,60 Argilito 
FS18-13 18,70-19,00 Argilito 
FS18-14 19,10-19,30 Argilito 
FS18-15 20,10-20,40 Argilito 
FS18-16 20,50-20,90 Argilito 
FS18-17 21,00-21,50 Argilito 
FS18-18 21,60-22,00 Argilito 
FS18-19 22,00-22,50 Argilito 
FS18-20 22,40-23,00 Argilito 
FS18-21 23,00-23,50 Argilito 
FS18-22 23,60 Argilito 
FS18-23 24,10 Argilito 
FS18-24 24,40 Argilito 
FS18-25 24,40-24,80 Argilito 
FS18-26 25,00-25,40 Argilito 
FS18-27 25,40-25,80 Argilito 
FS18-28 26,00-26,40 Argilito 
FS18-29 26,40-26,80 Argilito 
FS18-30 27,00-27,30 Argilito 
FS18-31 27,30-27,60 Argilito 
FS18-32 27,60-28,00 Argilito 
FS18-33 28,00-28,40 Argilito 
FS18-34 28,40-29,00 Argilito 
FS18-35 29,00-29,50 Argilito 
FS18-36 29,50-30,00 Argilito 
FS18-37 30,00-30,50 Argilito 
FS18-38 30,50-31,00 Argilito 
FS18-39 31,50-32,00 Argilito 
FS18-40 32,00-32,50 Argilito 
FS18-41 32,50-33,00 Argilito 
FS18-42 33,00-33,50 Argilito 
FS18-43 33,50-34,00 Argilito 
FS18-44 34,00-34,20 Argilito 



 

FS18-45 34,60-34,70 Argilito 
FS18-46 34,80-35,00 Argilito 
FS18-47 35,00-35,70 Argilito 
FS18-48 36,00-36,30 Argilito 
FS18-49 36,30-36,60 Argilito 
FS18-50 36,60-37,00 Argilito 
FS18-51 37,00-37,30 Argilito 
FS18-52 40,50-40,80 Argilito 
FS18-53 40,80-41,20 Argilito 
FS18-54 41,20-41,50 Argilito 
FS18-55 42,00-42,30 Argilito 
FS18-56 42,30-42,70 Argilito 
FS18-57 42,70-43,00 Argilito 
FS18-58 60,00-61,50 Argilito 
FS18-59 61,50-62,00 Argilito 
FS18-60 63,00-63,30 Argilito 
FS18-61 63,30-63,60 Argilito 
FS18-62 63,60-63,90 Argilito 
FS18-63 63,90-64,10 Argilito 
FS18-64 64,10-64,60 Argilito 
FS18-65 64,80 Argilito 
FS18-66 68,05-68,20 Argilito 
FS18-67 68,20-69,00 Argilito 
FS18-68 72,05-75,05 Argilito 
FS18-69 76,55-76,65 Argilito 
FS18-70 77,20-77,30 Argilito 
FS18-71 78,05-78,45 Argilito 
FS18-72 85,10-85,40 Argilito 
FS18-73 85,40-86,10 Argilito 
FS18-74 86,10-86,50 Argilito 
FS18-75 86,50-87,10 Argilito 
FS18-76 87,10-87,50 Argilito 
FS18-77 87,50-87,70 Argilito 
FS18-78 87,80-88,50 Argilito 
FS18-79 89,45-89,65 Argilito 
FS18-80 89,65-90,10 Argilito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testemunho FS19 
 

Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS19-1 3,00 Arenito 
FS19-2 9,00-9,40 Arenito 
FS19-3 9,40-10,40 Arenito 
FS19-4 15,00-27,50 Arenito 
FS19-5 33,00-39,00 Arenito 
FS19-6 39,00-45,00 Arenito 
FS19-7 45,00-51,00 Argilito 
FS19-8 51,00-57,00 Argilito 
FS19-9 57,00-57,30 Argilito 
FS19-10 69,00 Argilito 
FS19-11 69,00-69,40 Argilito 
FS19-12 69,80-70,00 Argilito 
FS19-13 70,00-70,80 Argilito 
FS19-14 73,00-79,00 Argilito 
FS19-15 79,00 Argilito 

 

Testemunho FS20 

 

Amostra Profundidade (m) Litologia 
FS20-1 4,00 Argilito 
FS20-2 4,20 Argilito 
FS20-3 5,00 Argilito 
FS20-4 5,40 Argilito 
FS20-5 12,00 Argilito 
FS20-6 12,40 Argilito 
FS20-7 19,50 Argilito 
FS20-8 20,50 Argilito 
FS20-9 21,50 Argilito 
FS20-10 22,50 Argilito 
FS20-11 23,50 Argilito 
FS20-12 27,00 Argilito 
FS20-13 30,00 Argilito 
FS20-14 36,60 Argilito 
FS20-15 37,00 Argilito 
FS20-16 37,20 Argilito 
FS20-17 37,50 Argilito 
FS20-18 37,90 Argilito 
FS20-19 38,30 Argilito 
FS20-20 43,00 Argilito 
FS20-21 43,50 Argilito 

 



 

 
 
 
 
 

Anexo II 

(Localização e identificação das amostras analisadas da bacia de Fonseca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AFLORAMENTO 1 

 
Lâminas Profundidade (m) Litologia 
BFM1* 15,60 Arenito 
BFM2* 14,80 Arenito 
BFM3* 14,70 Argilito 
BFM4* 13,30 Argilito 
BFM5* 12,70 Argilito 
BFM6* 12,20 Argilito 
BFM7* 12,0 Arenito 
BFM8* 11,40 Arenito 
BFM9* 10,50 Arenito 

BFM10 I, II, III, H2OI, H2OII 14,50 Linhito 
BFM11 I, II, III, IV, V 14,40 Linhito 

BFM12 I, II, III, H2OI, H2OII, H2OIII 14,30 Linhito 
BFM13 I, II, III, IV 14,20 Linhito 

BFM14 I, II, III 14,10 Linhito 
BFM15 I, II, III 14,0 Linhito 

BFM16 I, II 13,90 Linhito 
BFM17 I, II 13,80 Linhito 

BFM18 I, II, III 13,70 Linhito 
BFM19 I, II 13,60 Linhito 
BFM20 I, II 13,50 Linhito 
BFM21*I, II 9,80 Argilito 

BFM22* 9,50 Arenito 
BFM23* 7,50 Argilito 
BFM24* 6,80 Arenito 
BFM25* 6,60 Argilito 
BFM26* 6,30 Arenito 
BFM27* 3,10 Arenito 
BFM28* 0,10 Arenito 

* - Lâminas estéreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AFLORAMENTO 2 

 
Lâminas Profundidade (m) Litologia 

BFCabase1* 30,90 Arenito 
BFCabase2* I, II 30,80 Argilito 

BFCabase3* I 30,60 Arenito 
BFCabase4* I, II, III 30,40 Argilito 

BFCabase5* I, II 30,30 Arenito 
BFCabase6* I 29,20 Arenito 

BFCa1 I, II, III, IV 27,20 Linhito 
BFCa2 I, II 27,0 Linhito 
BFCa3 I, II 26,50 Linhito 
BFCa4 I, II 25,90 Linhito 
BFCa5 I, II 25,50 Linhito 
BFCa6 I, II 25,0 Linhito 
BFCa7 I, II 24,80 Linhito 

BFCa8 I 24,50 Linhito 
BFCa9 I 24,0 Linhito 

BFCaest1* I, II 19,50 Arenito 
BFCaest2* I, II 13,0 Arenito 

BFCaP1* 11,50 Arenito 
BFCaP2* 11,0 Arenito 
BFCaP3* 10,20 Arenito 
BFCaP4* 9,50 Arenito 
BFCaP5* 8,50 Arenito 
BFCaP6* 7,80 Arenito 
BFCaP7* 7,0 Arenito 
BFCaP8* 5,50 Arenito 
BFCaP9* 4,50 Arenito 
BFCaP10* 3,50 Arenito 
BFCaP11* 2,0 Arenito 
BFCaP12L1 1,30 Linhito 
BFCaP19L4 0,50 Linhito 
BFCaP26L6 0,20 Linhito 

* Lâminas estéreis 
 
 
 
 

AFLORAMENTO 3 

 
Lâminas Profundidade (m) Litologia 

BF1 8,0 Linhito 
BF6 6,80 Linhito 
BF14 5,50 Linhito 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo III 
(localização das lâminas palinológicas pertencentes à bacia do Gandarela) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FS1 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

01 17,0 Linhito 
02 23,0 Linhito 
03 25,0 Linhito 
04 31,0 Linhito 
05 33,0 Linhito 
06 36,0 Linhito 
07 38,0 Linhito 
08 41,5 Linhito 
09 45,5 Linhito 

 

 

 

FS4 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

10 61,5 Argilito orgânico 

11 74,5 Linhito 
12 81,5 Linhito 
13 84,5 Linhito 
14 92,5 Linhito 

 

 

 

FS16 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

15 10,0 Linhito 
16 15,0 Linhito 

 

 

 

FS8 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

17 9,0 Linhito 
18 14,0 Linhito 
19 17,0 Linhito 
20 23,0 Linhito 
21 26,0 Linhito 

 

 

 

 



 

 

FS9 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

22 30,0 Argilito orgânico 
23 34,0 Linhito 
24 42,0 Linhito 
25 46,0 Linhito 
26 53,0 Linhito 
27 57,0 Linhito 
28 60,0 Linhito 
29 66,0 Linhito 
30 69,0 Linhito 
31 73,0 Linhito 

 

 

 

FS5 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

32 7,0 Linhito 
33 15,0 Linhito 

 

 

 

FS3 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

34 35,0 Linhito 
35 39,0 Linhito 
36 44,0 Linhito 
37 48,0 Linhito 

 

 

 

FS6 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

38 5,5 Linhito 
39 9,5 Linhito 
40 13,0 Linhito 
41 14,5 Argilito orgânico 
42 18,0 Linhito 
43 20,0 Linhito 

 

 

 



 

 

FS2 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

44 36,0 Linhito 
45 40,0 Linhito 
46 42,0 Linhito 
47 44,0 Linhito 
48 49,0 Argilito orgânico 
49 54,0 Linhito 
50 58,0 Linhito 
51 63,0 Linhito 
52 67,0 Linhito 
53 69,0 Linhito 

 

 

 

FS10 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

54 37,0 Linhito 
55 44,0 Linhito 
56 46,0 Linhito 
57 50,0 Linhito 
58 56,0 Linhito 
59 59,5 Linhito 
60 63,0 Linhito 
61 65,0 Linhito 
62 70,0 Linhito 

 

 

 

FS14 
LÂMINA PROF. (m) LITOLOGIA 

63 14,0 Linhito 
64 44,5 Linhito 
65 48,0 Linhito 
66 53,0 Linhito 
67 75,0 Argilito orgânico 
68 78,0 Argilito orgânico 
69 85,0 Linhito 
70 87,5 Linhito 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


