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ABSTRACT

Preliminary remarks on the fossils encountered in the investigated
area between Recife and J08.0 Pessoa, permit the age determination of
the various formations .
The Beberibe Formation is attributed to the Santonian and Campanian,
because of the occurrence of the ammonite Pseudoschloenbachia. The
Gramade Formation dates from the Maestrichtian; its coastal deposi ts
as well as its shallow marine limestones are characterized by the
ammonites Pachydiscus and Sphenodiscus. The Maria Farinha For
mation shows abundant Nautiloids and Callianassa, indicating a
Paleocene age.

INTRODU~AO

Nao consideraremos 0 conteudo fossil das formacoes que
constituem a faixa sedimentar costeira entre Recife e Joao
Pessoa. Lembramos apenas 0 seguinte:

1) Na Formacao Beberibe foi encontrada ate agora uma
so localidade fossilifera, no vale do rio Beberibe. As deter
minacoes provisorias induziram Kegel (1958) a super uma
idade turoniana. As determinacoes das nossas primeiras co
lecoes pareciam confirmar isto (Beurlen 1961). As novas
colecoes, porem, mais completas, dos ultimos anos, alem de
urn reexame cuidadoso, mostraram uma predominancia de la
melibranquios pouco caracteristicos no sentido estratigrafico,
dos quais a maioria passa do Turoniano ate 0 Campaniano.
Quase nenhuma especie determinavel passa ate 0 Maestrich
tiano, 0 que documenta uma idade pre-maestrichtiana. 0
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umco amonoide, par nos encontrado, pode ser identificado co
mo Pseiuioschloenbachia umbulazi, indicando urna idade de
Santoniano superior ou Campaniano. Esta idade estratigra
fica corresponde bern a posicao na lapa de Formacao Grama
me e ao fato de que nao ha indicios de urn hiato entre as duas
formacoes,

A associacao fossil e muito monotona: a maioria dos
exemplares, - cerca de 80% dos restos coletados -, perten
ce a Mulinoides (familia Mactridae), a Tellina e a Oorbula.
Como representantes pouco comuns, mas tipicos ocorrem Fra
gum) Astarte) Liopbistha e Turritella. As demais especies sao
muito raras e representadas par urn ou dois exemplares, en
quanto ha centenas de Telluu: e de Ooriula. Todos os tipos
caracteristicos Sao pronunciadamente eurihalineos. Tudo isso
indica urn ambiente de agua muito rasa com urna salinidade
bern reduzida. A ocorrencia e a deposito de uma lagoa mais
ou menos fechada de agua salobra.

Zoogeograficamente, e importante verificar que todas as
especies determinaveis podem ser identificadas com especies
descritas no Cretaceo superior de Camaroes (Africa). Ne
nhurna especie docurnenta relacoes com fosseis do Cretaceo
superior da America do Norte.

2) A Formacao Gramame e bern mais fossilifera, apre
sentando uma fauna tipicamente marinha, bem diversificada
com gastropodes, lamelibranquios, amonoides e equinoides,
Maury (1930) distinguiu teoricamente as horizontes de Rou
dairi ( = Veniella) , determinado como Campaniano, e de
Sphenodiscus, determinado como Maestrichtiano. De acordo
com a proposta de Kegel (1955), 0 horizonte de Roudairia
passou para a Formacao Itamaraca e a de Sphenodiecus para
a Formacao Gramame, mantendo-se a determinacao estrati
grafica anterior como Campaniano e Maestrichtiano, respec
tivamente. Porem, as camadas fossiliferas de Itamaraca e
Alhandra (horizonte com Roudairia = "Formacao Itamara
ca") contern os mesmos Sphenodisciu: que 0 calcario Grama
me; raramente ocorrem tambem Pachydiscus nas duas for
macoes, Estas camadas devem, portanto, ser consideradas
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tambem como Maestrichtiano. So naquela epoca comecou a
transgressao rapida, 0 Campaniano e representado pelos are
nitos fluviais e estuarinos da Formacao Beberibe. E provavel,
- a sondagem da Petrobras na praia de Itamaraca docurnen
ta isso -, que mais para leste na plataforma continental
ocorre uma facies marinha do Campaniano do tipo das cama
das de Alhandra-Itamaraca ; porem, nas formacfies expostas
na faixa litoranea temos que determinar os arenitos nao-ma
rinhos da Formacao Beberibe como Campaniano, e toda a
sequencia marinha, iniciada pela facies litoranea de transgres
sao das camadas de Olinda, Itamaraca e Alhandra, como Maes
trichtiano. A analise micropaleontologica confirmou esta de
terminaeao estratigraf'ica (Tinoco, 1967).

As associacoes fosseis do complexo, assim reunido como
Formacao Gramame, variam muito. Ha principalmente um
grande contraste entre os calcarios de urn lado e as camadas
litoraneas por outro lado, Era este contraste que motivou
nas interpretacfies anteriores a separacao das Formacoes Gra
mame e Itamaraca, Porem, as diferencas paleontologicas sao
exclusivamente ecologicas e faciologicas, sem qualquer im
portancia estratigraf'ica. Algumas poucas especies ocorrem
em todas as camadas do complexo, como por exemplo:

Inoceramus dominquesi, Anchura roxoi, Volutomorpha
br:asiliensis e principalmente Pachydiscus dossantosi e Spheno
d,iscus brasiliensis, alem de mais alguns outros menos tipicos,
docurnentando a unidade estratigrafica,

a) A associacao fossil do calcario Gramame caracte
riza-se pel a predominancia de amonoides (diversas especies
de Pach.udiscus, Sphenodiscus e Pseudophyllites) , geralmente
de tamanho consideravel, ocorrendo localmente Hemiaster co
mo fossil comum. Gastropodes e lamel'ibranquios desempe
nham papel muito pequeno. Somente a grande Atrina regi
na-maris e a grande Volutomorpha brasiliensis e Pyrazus bra
siliensis aparecem em alguns locais como f'osseis nao raros.
A associacao e ecologicamente muito semelhante aquela da
Formacao Sapucai (Sergipe, Turoniano), na qual tambem a
predominancia absoluta de grandes amonoides e Hemiaster e
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caracteristica. A associacao indica um ambiente neritico com
fundo lodoso, relativamente distante da costa, 0 que bem cor
responde ao comportamento litologico do calcario Gramame.
Este calcario representa a fase de maior extensao da trans
gressao marinha; a linha da costa situou-se bern mais para
o oeste do que indica a atual extensao do calcario. Na parte
mais superior intercalam-se ocasionalmente bancos de luma
chela e de calcario detritico, indicando movimentos oscilat6
rios da costa com 0 inicio da regressao,

Ao contrario do calcario Gramame, verificamos nas ca
madas da facies litoranea (Olinda-Itamaraca-Alhandra) as
sociacoes com predominancia pronunciada de lamelibranquios
e gastr6podes, enquanto amon6ides sao muitos raros, As di
versas ocorrencias apresentam muitos tipos comuns (Plicatu
la, Triqonarca, Pseudocucullaea, Venericardia, Y eniella , Tur
rittella, Tibia, Lunatia, Voluptomorpha e outros), mas des
tacam-se dois tipos ecologicamente um pouco diferentes:

b) A Associacao do tipo de Itamaraca-s-Alhandra, que
se encontra num calcario detritico, conchifero, com um certo
componente arenoso, em forma de acumulacoes e concentra
goes de conchas. Predominam conchas grosseiras e grandes;
tipicos e muito comuns sao: Cucullaea, Pseudocucullaea, Ve
niello, Turritella, Pugnellus, Tibio: Votutomorpiui, etc. Trata
-se de um ambiente Iitoraneo de agua muito rasa e muito
movimentada.

c) A associacao do tipo das camadas fosfaticas de Olin
da, que representam arenitos muito f'riaveis, argilosos, cal
carlos com componente variavel de fosfato. Nesta associacao
predominam conchas de tamanho medic ou pequeno; os gas
tr6podes sao mais freqtientes do que os lamelibranquios, Os
tipos mais comuns sao: Plicatula, Venericardia, Lucina, Xe
nophora, Helicaulacc, Gypraea e ouiros. Trata-se de urn am
biente de agua muito rasa, mas pouco movimentada, prova
velmente com grande desenvolvimento de algas.

Zoogeograficamente verificamos relacoes multo estreitas
com as f'ormacoes equivalentes da costa alantica da Africa,
da Africa do SuI e da india. 0 grande desenvolvimento de
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Trigonaroa e Pseudocucullaea, os representantes de Veniella,
Helicaulax latealaia, Tibia palliata e outras especies documen
tam isto. Muito caracteristicos sao os dois amonoides Gau
dryceras varagurense e Peseudophsfllites amphitrite que sao
os elementos tipicos da fauna india. Mas tais relacoes sul
-atlanticas-indicas nao mais sao tao exclusivas como na cama
da fossilifera da Formacao Beberibe. Aparecem agora tam
bern tipos procedentes do Maestrichtiano da America do Nor
te. Turritella trilira e quadrilira da fauna de Alhandra-Ita
maraca sao tipicas da America do Norte. as dois generos
Xenophora e Cypraea) tipicos na Formacao Gramame, faltam
no Maestrichtiano africano, mas sao bem desenvolvidos na
America do Norte. 'I'ambem 0 intenso desenvolvimento de
Pachydiscus corresponde mais ao Maestrichtiano norte-ame
ricano do que ao da Africa.

3) A Formacao Maria Farinha destaca-se da Formacao
Gramame fundamentalmente pelo conteudo fossil, apesar de
faltarem indicios de um hiato pronunciado no contato entre
as duas formacoes, Ha uma mudanca rapida da litologia, 
do calcario margoso da Formacao Gramame para 0 calcario
puro detritico da Formacao Maria Farinha -, que reflete
provavelmenta uma regressao rapida do mar, reaparecendo uma
facies Iitoranea. Simultaneamente com esta mudanca lito
logica desaparecem completa e bruscamente os elementos
cretacicos da Formacao Gramame, principalmente os amo
n6ides. Logo acima do contato aparecem os elementos da
fauna caracteristica da Formacao Maria .F ari nha, entre os
quais se destacam, substituindo os amon6ides, os muito co
muns nautil6ides. Estes, como tambem a associacao dos gas
tr6podes e lamelibranquios, indicam uma idade paleocenica,
A analise micropaleontol6gica confirmou a determinacao es
tratigraf'ica e mostra a mesma mudanca brusca que nas as
sociacoes dos macrof6sseis e na litologia.

Por todo 0 perfil da formacao sao muito comuns os res
tos de CalHanassa) indicando um ambiente litoraneo de agua
muito rasa. Nos bancos argilosos intercalados na parte su
perior da formacao, sao, as vezes, muito comuns as carapa-
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cas de Plag~olophus e Retrocupoda que tornam provavel que
pelo menos ocasionalmente reinou um ambiente analogo ao
do mangue.

A associacao de gastr6podes e lamelibranquios e muito
variada e caracteriza-se por certas modificacoes nos diver
sos bancos. Ha bancos de calcario detritico, nos quais pre
dominam grandes e grosseiras conchas de gastr6podes, como
Oampaniie, Purazus, Naticulae, indicando uma agua bem mo
vimentada. Ocasionalmente, na parte inferior da formacao
nos calcarios puros detriticos, ocorrem acumulacoes de Cucu

llaea e de grandes conchas de Venericardui, tambem documen
tando aguas muito agitadas. Por outro lado, encontram-se
bancos, nos quais predomina uma associacao de pequenos
lamelibranquios (principalmente Nuculana) e uma grande
diversidade de pequenos gastr6podes tTurritella., M esalia,

Scala, Ceriihium, pequenas Naticidae, Cypraea) Calytrapho:

rUS
J

Volutooorbis) etc.) , uma associacao que indica um am
biente de agua mais calma com muitas algas.

Tudo isto documenta um ambiente litoraneo, no qual as
condicoes ecologicas variaram muito, refletindo provavel
mente pequenos movimentos oscilat6rios da linha da costa.

Enquanto na camada fossilifera da Formacao Beberibe
reinaram exclusivamente relacoes com a fauna da Africa oci
dental e na Formacao Gramame predominam as mesmas re
lacoes, aparecendo, porem, certos elementos procedentes da
America do Norte, verif'icamos na Formacao Maria Farinha
a predominancia de relacoes zoogeograf'icas para America Cen
tral e do Norte. Ha ainda algumas poucas especies comuns
com 0 Paleoceno da Angola, uma especie de Turritella, uma
das Cerithiidae e principalments as Nautilidade, Porem, pre
dominam agora as especies comuns com 0 Paleoceno de Tri
nidad e de Texas (Grupo Midway), como ja explicamos an
teriormente (Beurlen 1959).

Alem disso, temos que notar uma componente autonoma
da fauna da Formacao Maria Farinha: 0 intenso desenvolvi-
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mento dos grandes Campanile) das diversas especies de Pyra
ZU8 e das grandes Naticidae, faltando estas no Paleoceno de
Trinidad e de Texas, como tambem de Senegal e da Angola.
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