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Ha 5 anos, P. J. DUARTE (1949) positivou a existencia de urna
jazida de fosfato, em Forno da Cal, municipio de Olinda.

Desde entao executaram-se pesquisas em grande escala e a mine
"rac;;ao, a ceu aberto, ja foi inaugurada em 1953.

Sabre a estratigrafia do fosfato foram publicadas algumas notas
(OLIVEIRA, P. E. de & RAMOS, J. R. de A, 1951 e KEGEL, W.,
1953 e 1954). A camada fosfatica representa 0 estrato basal da forma
c;;ao Gramame, do Maestrichtiano.

Na fauna, encerrada no fosfato, se destaca grande numero de mi
cro-fosseis, alem dos fragmentos de ossos, dentes de peixes, moluscos,
equinodermes, etc. Sendo 0 fosfato, quando de elevado teor em P205,
de modo geral pouco consolidado, nao e muito dificil isolar grande nu
mero de micro-f6sseis. Achamos varias especies de forarniniferos e, em
grande numero, pequenos corpos cilindricos, elips6ides ou oviformes,
sem duvida copr6litos (fig. 1).

o professor ELISIARIO TAVORAl, a quem pedimos uma anali
se, com raios X, verificou que os pequenos corpos consistem em apatita.
N as laminas (fig. 2) constatamos um mineral, raramente um pouco
fibroso, em geral sem configuracao . As vezes, 0 interior dos foramini
feros e copr6litos e preenchido com este mineral de maneira uniforme;
as vezes, observam-se pequenas manchas escuras, distribuidas irregu
larmente no mesmo, sem duvida, impurezas.

A superficie brilhante que cobre os copr6litos e foraminiferos, con
siste em uma fina casca do mesmo mineral" porem mais puro. A espes
sura da casca varia e muitas vezes parece faltar , Verificamos, em la
minas, que localmente pode aumentar bastante, penetrando no interior
do coprolito , Sem duvida, formou-se durante a sedimentacao ou dia
genese do sedimento. Em muitas camadas de fosforita, os constituintes,
conchas, concrecoes, seixos etc., caracterizam-se por uma superficie qua
-se polida, semelhante a que se observa em nossas amostras ,
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Dos foraminiferos, via de regra, somente conservaram-se os moldes
internos, constituidos de fosfato. As mesmas cascas for am dissolvidas,
o que, alias, ocorreu tambern com restos de moluscos.

De uma amostra do fosfato, 0 Sr. H. HILTERMANN, em Han
nover, Alemanha, obteve uma serie de foraminiferos, dos quais classi
ficou os seguintes:

Siphogenerinoides sp.

Quinqueloculine sp.

" antique enguste

Seraceneria d. saratogana.

Existem ainda outros, nao classificaveis , 0 conjunto evidencia, se
gundo HILTERMANN, que a fauna e a de urn mar raso da plataforma
continental, fato que se acha de acordo com" todas as observacoes
por nos realizadas.

Por sua grande quantidade, os coprolites sao de interesse especi
fico. Talvez 95 % detodos os microfosseis correspondam a coprolitos ,
A sua percentagem ~fosfato varia bastante; as vezes atinge quase a
metade do mesmo. •

Os coprolites sao pequenos corpos de seccao transversal circular,
mais ou menos elongados, de 0,5 ai,S mm de comprimento e de 0,3
a 1,0 mm de diametro , Sao cilindricos, com as extremidades arredon
dadas ou agudas; outros sao oviformes ou elipticos( fig. 1). No fosfato
de Forno da Cal sao de cor creme a branca; no fosfato de outras proce
dencias, de Pernambuco, sao de cor cinza-escura ate marron , Sao ex
tremamente raros na formacao Itarnaraca, abundam no fosfato da base
da formacao Gramame e tornam-se muito menos frequentes nas cama
das superiores, calcarios, desta formacao, nas quais 0 interior, em ge
ral, nao e preenchido com fosfato, mas com calcita . '

Por conseguinte, os coprolites fosfatizados tern papel importante na
constituicao da jazida de fosfato de Olinda.

Coprolites desse tipo sao conhecidos de muitos lugares. A. SCHWARZ
(1932), R. BROTZEN (1951 e W. SCHAEFER (1953) descreveram e
figuraram fezes recentes de vermes e gastropodes , A analogia da nossa
'figura 1 com as figuras daqueles autores e grande, de maneira que a ori
gem de nossos restos nao pode ser duvidosa.

Justamente sao do Cretaceo superior as varias ocorrencias noticia
.das de coprolites semelhantes aos de Olinda e seu papel nas jazidas de
fosfato foi repetidamente discutido. E. VOIGT (1929) descreveu co
.prolitos dachamada "camada de coprolites" do Maestrichtiann do pro
.prio lugar de Maestricht, na Holanda, mostrando a importancia que esses
corpos elipsoides, mais eu menos duros, com superficie pol ida, tern na

.constitu icao daquela camada fosfatica , E. F . VANGEROW (1953) des
-creveu coprolites muito semelhantes, tambern do Cretaceo superior, cha-
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Figura 1. M icro-f6ssc is, escolhidos de urns amostra de fosfato da mina F orno da Cat;
municipio de Olinda , P crnambuco , - A grande . maioria consiste em coprolites; hi tam.

bem alguns foraminiforos, dentes de peixes e urn pequeno gastercpodo , 8x.

Figura 2 . Lamina de fosfato duro, de baixo teor em P205 . as corpos escuros arredondadcs, ~
lliio copr6litos fosfatizados; alem disso h io cal cita, dolomita, quartzo e microlina , 40",_
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mando-os "Coprulus sp.). F. BROTZEN (1951) revelou quanto sao im
portantes para a formacao do fosfato e N. R. WILLCOX (1953) tliscutiu
o assunto referindo-se a jazida de fosfato senoniana de Taplow, na Ingla
terra. Por isso, nao e de se estranhar, que se encontre no fosfato de Olin
da, uma acumulacao dos mesmos.

Os coprolites, semelhantes aos nossos, foram classificados, por va
rios autores, como Coprulus, e. g. por G. NlAYER (1952) que distinguiu
C. oblongus e C. sphaeroideus, no triassico .

Parece-nos inoportuno usar designacoes de especie para tais copr6
litos, pois, nada assegura que dois "Coptulus" cilindricos, do mesmo ta
manho, encontrados, urn em urn sedimento atual e outro no Cretaceo,
pertencarn ao urn mesmo genera ou mesmo familia ou ainda a mesma
classe de animais.

A ocorrencia de coprolitos, em grande numero, na jazida de fosfato
de Pernambuco, reafirma 0 papel importante desses restos organicos na
formacao e na composicao dessas jazidas.
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