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ABSTRACT

Based on the vertical distribution of ammonites in the Riachuelo/
Maruim Formation, in the State of Sergipe, a zonation is proposed.
One can distinguish three Local-Range-Zones, being: 1) the Douvillei
ceras Zone, of Early Albian age; 2) the Oxytropidoceras Zone, of
Middle Albian age; and 3) the Mortoniceras Zone, of Late Albian age.

A correlation of these zones has been made with the Lower T-l11
Concurrent-Range-Zone, established by the associations of microfauna.
This latter zone can be subdivided, at least on the surface, in the
same way as the macrofossil zones.

INTRODUCAO

o presente trabalho visa estabelecer urn zoneamento bio
-estratigraf'ico da seccao marinha, cretacica, da bacia Ala
goas-Sergipe, aflorante em Sergipe, 'baseado em macrof6sseis.

Trata-se dos resultados obtidos com a analise prelimi
nar dos amon6ides coletados no complexo Riachuelo/Maruim,
na area entre as cidades Divina Pastora, Riachuelo, Laran
jeiras, Maruim, Rosario do Catete e Carmopolis, 0 material
foi coletado em dois estagios de campo pelfhi'!-~tor, - dezem
bro de 1965, acompanhado neste pelo geologo Angelo Vaz
Sampaio, ao qual se agradece a valiosa colaboracao prestada;
e marco de 1966 -. No entanto, outros estagios de campo
serao necessarios para complementar e confirmar certas ideias
aqui lancadas,

( *) Trabalho p u b licado com auto r tzacao do Superintendente da RPNE, P e
trob ra s, Ma cei6.
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F ig. 1 - Zon eam ent o macropaleon to l6gico do com plete Ri achuelo/M aruim em
Sergipe.
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o mapa apresentado (fig. 1) e baseado em mapas de
Chaves (relatorio interno, DEX, n° 300, anexos IX e X), no
qual foram introduzidas algumas modif'icacoes. Excluiram-se
as falhas e os termos Riachuelo "Inferior" e "Superior"; as
primeiras por serem baseadas quase exclusivamente em foto
grafias aereas e portanto nao comprovadas, e por serem, se
existentes, de rejeito muito pequeno, nao afetando 0 zonea
mento bio-estratigrafico aqui proposto : e os segundos, pelo
fato de que os termos "inferior" e "superior" sugerirem ho
rizontes estratigraficos sobrepostos e definidos, 0 que nao ne
cessita corresponder it realidade, sendo urna designacao lito
logiea para estes termos talvez mais adequada. Acrescentou
-se ainda as localidades fossiliferas ate 0 presente momento
comprovadas pelo autor. 'I'racou-se tambern, por extrapola
~ao, os limites provaveis entre as zonas bio-estratigraficas re
conhecidas e aqui propostas.

Nao se entrara em detalhes sobrea litologia, pois nao e
esta a finalidade deste trabalho.

Estudou-se inicialmente os amonoides, por estes se pres
tarem de sobremodo a urna estratigrafia detalhada e, portan
to, permitirem urn zoneamento bio-estratigraf'ico bastante
preciso. 0 rapido, intensivo e diversificado desenvolvimento
das formas destes animais marinhos, e urn subsidio extrema
mente valioso no zoneamento bio-estratigrafico. Os amonoi
des do Mesozoico sao particularmente uteis para isto a curta
longevidade de suas formas especificas, e muitas vezes ate
genericas (havendo muitos generos restritos a pequenas par
tes de urn andar crono-estratigraf'ico) , aliada it grande diver
sif'icacao de carateres, constituem-nos como sendo os melho
res fosseis-guias em areas de sedimentos de ambiente mari
nho, sendo sua utilidade testada mundialmente.

Vivos, a maioria das formas constituiram provavelmente
o que se chama "necton" (nadando livremente na agua) ; mas,
uma vez 0 animal morto e decomposto 0 corpo mole, as con
chas, conforme foi demonstrado experimentalmente por Rey
ment (1958), e elucidado por alguns exemplos brasileiros por
K. Beurlen (1961 a) em associacoes Iosseis do Cretaceo de
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Sergipe e Pernambuco, podem emergir e flutuar como "necro
-plancton" sendo acumuladas secundaria e localmente, inte
grando, como formas aloctones, determinadas associacoes Ii
toraneas, Por outro lado, as conchas tambem podem ser de
positadas in locu; em ambos os casos, sua distribuicao hori
zontal pode ser bern ampla: no primeiro caso, em grande abun
dancia em algumas poucas locaIidades (dependendo da causa
de derivacao a que estiverem sujeitas as conchas), no segundo
caso, em muitas localidades, onde ocorrem mais isolada
mente.

Segundo Reyment, 0 fato de a concha emergir e flutuar
apos a decomposicao do corpo mole, ficando a deriva, cons
tituindo 0 necro-plancton, ou ser depositada in locu, (formas
"flutuantes" e "afundantes"), depende em primeiro lugar do
tamanho da camara de habitacao e da forma da concha; se
cundariamente, depende do processo de decomposicao do cor
po mole, pois se, por exemplo durante 0 processo de decom
posicao do corpo mole a concha for danif'icada, permitindo a
entrada de agua na concha, uma forma normalmente "flu
tuante" pode se transformar em "afundante". Em outras pa
lavras: na analise definitiva de uma associacao fossil, estes
fatos devem ser levados em consideracao.

Por outro lado, como mostra Ziegler (1963) com exem
plos da Europa, os amonoides nao independem completamente
do meio ambiente (independentemente do fato de serem ste
nohaIinos); assim, 0 autor citado mostra, que a presenca ou
ausencia de certas formas especificas ou genericas em deter
minadas associacoes fosseis correlacionaveis nao esta somente
condicionada a eventuais barreiras geograf'icas que possam im
pedir urn intercambio entre duas ou mais bacias, mas que pode
ser tambem devido ao meio ambiente, que atualmente so pode
ser reconstruido atraves a facies litologica, Assim mostra 0

autor que, de urn modo geral, em ambiente onde a preserva
~ao da concha seria possivel, como por exemplo: em complexos
recifais, calcarios coralinos e calcarios neriticos, os amonoides
ou faltam completamente, ou constituem raridade; enquanto
que zonas marginais de complexos recifais, por exemplo cons-
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tituem ponto de atracao para amon6ides em diversas regioes.
Uma outra dependencia de facies, segundo 0 referido

autor, esta no crescimento da concha, e que pode ser resumi
da no seguinte: formas grandes em calcario e formas peque
nas em facies argilosa. Isto naturalmente nao constitui re
gras, mas, de modo bastante geral, parece ser provavel,

Este comentario, um pouco te6rico, foi f'eito apenas pelo
fato de que, levando-se em consideracao todos estes detalhes,
alem de resultados bioestratigraticos, material mais abundan
tes e bem preservado pode fornecer variados e interessantes
dados de ordem ecolcgica.

BIO-ESTRATIGRAFIA DO COMPLEXO
RIACHUELO/MARUIM

Situacao e subdivisao bioestratigrafica

Ja de ha muito, 0 complexo Riachuelo/Maruim, em rela
gao a seu conteudo fossilifero, e situado no Cretaceo Inferior,
respectivamente andar Albiano Medio, estendendo-se eventual
mente ate 0 Albiano Superior (Maury 1936, p. 10; Bender
1959). Petri (1962), baseado em estudos nao muito comple
tos da microfauna, sugere a idade de Albiano Superior para
este complexo, estendendo-se provavelmente ate 0 Cenomania
no Inferior.

A primeira noticia de uma sequencia mais completa e de
K. Beurlen (1961 b), abrangendo desde 0 Aptiano Superior ate
o Albiano Superior. 0 mesmo autor, em 1963, faz uma ana
lise mais detalhada da situacao e prop6e indiretamente quatro
zonas bioestratigraficas, que corresponderiam aos andares
Aptiano Superior, Albiano Inferior, Medio e Superior.

As colecoes realizadas por este laborat6rio parecem con
firmar as sugestOes de K. Beurlen. Ate 0 presente momento,
achou-se associacoes de amon6ides, que correspondem aos an
dares Albiano Inferior, Medic e Superior, a saber:

(1) Douvilleiceras serqipensis K. Beurlen, D. eueebioi
(Maury), Puzosui (Anapuzosia) brasiliasu» (Maury), associa-
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dos com uma fauna tipica de Iamelibranquios e gastropodes,
alem de outros amonoides especificamente ainda nao definiti
vamente identificados; esta associacao caracteriza 0 Albiano
Inferior;

(2) Oxytropidoceras buarquianum (White), O. (Ma
nuaniceras'; involuntum K. Beurlen, O. (Androiavites) mau
ruae K. Beurlen, PUZ!Osia garajauana Maury, alem de pelo me
nos uma especie do genero Inoceramus; associacao esta que
caracteriza 0 Albiano Medio ;

(3) Mortoniceras serqipensis (White), M. sp. A, Elo
biceras sp. A e E. sp. B, N eokentroceras cf. tectorium (Whi
te), associados a algumas outras especies de amonoides ainda
um pouco duvidosos, e a grande quantidade de fragmento de
ostras e alguns equinoides ; a associacao caracteriza 0 Albiano
Superior.

K. Beurlen (1961 b, 1963), e em sua mais recente revisao
da fauna do complexo Riachuelo /Maruim (inedito ) , cita ain
da a associacao Oheloniceras sp. sp. e Diadochoceras sp. sp.;
nenhum representante destes generos, que sao restritos ao Ap
tiano Superior, foi ainda achado pelo autor, 0 que nao precisa
significar uma nao conf'irmacao de sua existencia, pois os tra
balhos de coleta ainda estao em inicios na area em apreco, a
que se soma os poucos e mal preservados afloramentos da
r egiao ; esp era-se que coletas f'uturas venham a confirmar a
Sua existencia,

Discussao das associacoes de amonoides

Conforme fo i referido no item anterior, os diferentes con
juntos de associacoes de amonoides sao encontrados em ho
rizontes estratigraf'icos nitidamente distintos; as especies re
portadas de horizontes inferiores nunca se misturam com as
especies de horizontes superiores e vice-versa; as associacoes
caracterizam respectivamente 0 Albiano Inferior, Medio e Su
perior.

Discutir-se-a, em seguida, rapidamente as associacoes de
amonoides e suas relacoes (tabela I).



rTABELA I G, Beurle~ - B o!. Soc, Bras. Geo !.. V . 16, NQ 2

AS OCORRltNCIAS DE AMON6IDES NO COMPLEXO RIACHUELO/MARUIM COM AS MACROFAUNA~ ASSOCIADAS

Especies de amon6ides IAfloram·1 Locallzacao I Macrofauna associada I I Idade

NEOKENTROCERAS
IC-44 Estr. Aracaju -Itabaiana lcf. tectorium (WHITE) - - -

~
MORTONICERAS sergipensis

I
0
H

(WHITE) ~

MORTONICERAS sp. A IC-8 3 Usina Varzinha (Ostras e Equin6ides)

~
~ELOBICERAS sp. B ~

HAMITES ( ?) sp. m

F -20 Estr. ferro Riach.-Laranj . - - - I 0
Z

ELOBICERAS sp. A OX Y'T R OP I D OCE R A S sp. A ( ? )

~
~

3- 185 Estr. f erro Ria ch.-Laranj. H

P . (ANAPUZOSIA) sp . A p:)
...:l

OXYTROPIDOCERAS sp. A ( ?) ~
PUZOSIA (ANAPUZOSIA) sp . A 3-185 E str. ferro Riach.-Laranj . ELOBICERAS sp. A

OXYTROPIDOCERAS sp. A 3 -185 Estr . fe rro Riach.-Laranj .
ELOBICERAS sp. A ( ?) ,
P . (ANAPUZOSIA) sp . A ( ? )

F-20 E s t r . f erro Maruim-Rosarfo OXYTROPIDOCERAS buarquianum, (INOCERAMUS sp .)

PUZONIA garajauana MAURY Sb-1-Se E str. Maruim-Div , Pastora --- 0
H

-_ ._.~.-

i=I3-228 Estr. Maruim-Div. Pastora (Lamellfbranquios )
'1'i1

CG-2 E str. ferro Maruim-Rosarto OXYTROPIDOCERAS (MANUANICERAS) involutum ~

OXYTROPIDOCERAS
OX YT R OP I DO CE R A S (ANDROIAVITES) mauryae 0,

Z
buarquianum (WHITE) CG-1 Estr. ferro M aruim-R osa r to ( LNOCERAMUS sp.)

I
~
H

F -20 E str. ferro Maruim-Rosario PUZOSIA garajauana (INOCERAMUS sp.) p:)
...:l

O . (ANDROIAVITES) Estr. ferro Maruim-Rosarjn OXYTROPIDOCERAS buarquianum
involutum, I ( INOCERAMU~

~

mauryae K. BEURLEN CG-2 OXYTROPIDOCERAS (MANUANICERAS) sp.)

O . MANUANICERAS) OXYTROPIDOCERAS buarquianum r
CG-2 Estr. ferro Maruim-Rosarto I

involutum K. BEURLEN OXYTROPIDOCERAS (ANDROIAVITES) mauryae, (I N OC E R A M U S sp.)
I

PUZOSIA r osarica MAURY
GB -5 E str. pi a 0 RoX-1-Se PUZOSIA (ANAPUZOSIA) brasiliana, (Gastr6Pod~

GB -7 Br-ll, Ro sarfo-Carmopolis P . (ANAPUZOSIA) brasiliana, (Gastr6podes, Lamelib anquios )

DOUVILLEICERAS sergipensis

:-- 1
GB-4 Estr. pia 0 RoX-1-Se D OUVI LLE I CE R A S euz eb ioi

DOUVILLEICERAS sp. B
P U ZOSI A (ANAPUZOSIA) - - -

GB-5 Estr. pi a 0 RoX-1 -Se PUZOSIA rosarica, ( Ga s t r 6p odes )
brasiliana (MAURY) - - - - _ .,

GB-6 Estr . pi a 0 RoX-1-Se DOUVILLEICERAS s er g ip en s is , (Equin6ides)

GB-7 Br-ll, Rosa r'io-Carmopolts P UZOCIA rosarica, (Gastr6podes , L amelibranquios )

I
~
0

3-207 E str. Maruim-Div. Pastora H

~
DOUVILLEICERAS sp . A 3-209 Estr. Maruim-Div. Pastora DOUVILLEICERAS sergipensis, (Lamellbranquios) I [il

I

r:<.
DO U VI L L E I CE R A S sergipensis Z

D OUVILLEICERAS sp. B GB-4 Estr. pia 0 Rox -1 -Se D OU VI L L E I CE R A S eu z eb ioi
H

P . (ANAPUZOSIA) brasiliana 0

GB-8 B r -ll, Faz. P ati/Ca rm6polis - -- - ~
H

3-207 Estr. Maruim-Div. Pastora P . (ANAPUZOSIA) brasiliana
p:)

DOUVILLEICERAS ...:l
euzebioi (MA U R Y) DOUVILLEICERAS sergipensis ~

GB-4 Estr. pia 0 RoX -1-Se DOU VI L L E I CE R A S sp. B
P . (ANAPUZOSIA) brasiliana

DOUVILLEICERAS euzebioi
GB-4 Estr. pia 0 RoX-1 -Se DOUVI L L E I CE R A S sp. B

D OU VI LLEICE R A S P . (ANAPUZOSIA) b rasiliana
sergipensis K . B EUR L E N

GB-6 Estr. pi a 0 RoX-1-Se P . (ANAPUZOSIA) brasiliana, (Equin6ides)

3-209 Estr. Marutm-Div. Past ora DOUVILLEICERAS sp. A, (Lamelibranquios )
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1 . Associacao Douoitleiceras sp.sp. e Puzosia sp .sp.

87

Na parte inferior do complexo Riachuelo/Maruim encon
tram-se principalmente especiss do gener« Dounnlleiceras De
Groussouvre, localmente em grande abundancia, associadas a
especies dos subgeneros Puzosia Puzosia Bayle e P. Anapuzo
sia Matsumoto.

o genero Douoilleioeras caracteriza principalmente 0 Al
biano Inferior, podendo atingir tambem 0 Albiano Medic. No
entanto, 0 fato destas especies nunca terem sido encontradas
em associacoes de horizontes bioestratigraficamente superio
res parece confirmar sua restricao ao Albiano Inferior.

Encontrou-se Douvilleiceras sergipensis K. Beurlen, ao
sul de Divina Pastora, na estrada para 0 RoX-1-Se e na ro
dovia Maruim - Divina Pastora, sempre em calcarios Ma
ruim, associado a D. euze bioi (Maury) e Puzosia (Anapuzo
siJa) brasiliana (Maury). Douoilleiceras eueebioi ocorre da
Faz. Mata (rodovia Maruim-Divina Pastora) , em calcarios
Maruim, ate a Faz. Pati, perto de Carmopolis, em calcarios
margosos estratificados, mapeados como Maruim, mas que
litologicamente mais parecem ser do tipo Riachuelo. Asso
ciadas a estas duas especies ocorrem ainda duas formas es
pecificamente problematicas tDouvilieiceras sp. A e D. sp.
B) provisoriamente) ,

Ate agora sempre associadas as especies de Douoilleice
roM) encontrou-se ainda Pueosia r osarica (Maury) e P . (Ana
pueosia/; brasiliana (Maury) , esta ultima em grande abun
dancia. 0 genero e referido do Albiano e Cenomaniano, mas
estas duas especies, essencialmente Pueosui brasiliana, pare
cern ser r estritas ao Albiano Inferior.

Localmente encontra-se ainda uma rica fauna de gas
tropodes, lamelibranquios e equinoides associada, bern dis
tinta dos tipos de horizontes superiores.

Enquanto que Douoiileiceras serqipensis parece ocorrer
em algumas poucas acumulacoes locais em grande abundan
cia, D. Euzebioi e Anapuzosia bras iliana estao distribuidos
por toda f'aixa de poucos km de largura que vai de Divina
Pastora a Carm6polis.
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2. Associaeao Oxytropidoceras sp. sp. e Puzosia sp. sp.

A ocorrencia classica da associacao Oxytropidoceras
buarquianum (White) e Puzosia qarajanuxno. Maury, ja de
ha muito conhecida, e na estrada de ferro entre as cidades
de Maruim e Rosario de Catete. Ocorrem ali, em tres ou
quatro cortes, inumeros fragmentos destas especies, infeliz
mente nem sempre bern preservados. Frequentemente ocorre
associada uma especie do genero Inoceramus Sowerby, que,
segundo os conhecimentos atuais, e restrita a este horizonte.

J a Maury (1936) relacionou destas mesmas localidades
a especie Puzoeia bistricia, ocorrencia confirmada por K.
Beurlen. Em material mal preservado e deformado, a dis
tinQao entre as especies garajauana e bistricta pode ser bas
tante dificil, ate impossivel. Alguns fragmentos coletados
pelo autor, sugerem tratar-se de bistricta (White). Nao
obstante, somente, com mais material poder-se-a dar uma
inf'ormacao mais segura.

Alguns fragmentos coletados, pertencem aos subgene
ros Oxytropidoc:eras Manuanicer,as e O. Androuioites, 0 que
confirma a idade do Albiano Medic para estas camadas. Ja
em 1952 K. Beurlen, com material do DGM do DNPM, descre
veu algumas especies novas deste genero, baseadas princi
palmente na linha de sutura; redescreve-as em sua revisao
da fauna de Sergipe (inedito) , Sao as especies Oxytropido
ceras (Manuaniceras) involutum K. Beurlen e O. (Androia
vites) mauryae K. Beurlen, procedentes dos mesmos locais
que buarquianum. Ate agora achou-se apenas dois fragmen
tos que correspondem bern aos tipos descritos pelo autor
referido.

Na rodovia de Maruim para Divina Pastora, poucos km
a oeste da estacao de Maruim, encontrou-se mais duas loca
lidades com Puzosia gar,ajauana em calcarios Maruim, con
firmando a idade de Albiano Medio para estas camadas, pois
a especie garajauana e restrita a este horizonte.

Ja durante a fase de finalizacao deste trabalho, a TG-7
encontrou mais uma ocorrencia de Oxytropidoceras buar-
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quianum e Puzosui qarajauana, a nordeste de Rosario do Ca
tete, Faz, Sitio Novo. It a primeira noticia da ocorrencia des
tas especies naquela regiao,

Oxytropidoceras buarquianum. em geral ocorre em acumu
lacoes locais, em abundancia, mas nao bern conservado. Pu
eosia garajauana parece ser mais regularmente distribuido.

3 . Associacao Mortoniceras sp. sp., Elobiceras sp. sp.
e N eokentroceras sp. sp.

Em tres localidades achou-se representantes de generos
exclusivamente restritos ao Albiano Superior: na estrada
de ferro entre Riachuelo e Laranjeiras, em camadas siltico
-margosas do tipo Riachuelo; na Uzina Varzinha, a oeste de
Laranjeiras, em calcarios Maruim, muito duros; e na estra
da de Aracaju para Itabaiana, poucos metros abaixo do con
tato com a Formacao SapucarijLaranjeiras de capa, em ca
madas siltico-margosas, que parecem ser do tipo Riachuelo,
porem mapeadas como Maruim.

Na estrada de ferro entre Riachuelo e Laranjeiras, em
do is cortes, encontrou-se Blobiceras sp. A, associado a Pu
zosia Anapuzosia sp. A, bern distinta de P. (A.) brasiliana e
a Oxytropidoceras sp. A, bern distinto de todos os outros ti
pos do genero. No segundo corte, achou-se somente alguns
fragmentos mal preservados de Elobiceras sp. A. Esta pri
meira ocorrencia e urn pouco problematica, po is as espe
cies de Oxytropidoceras sao aparentemente restritas ao Al
biano Medio, podendo eventualmente iniciar-se ja no Albiano
Inferior. Segundo K. Beurlen (eomunicacao verbal) 0 gene
ro pode atingir ainda 0 Albiano Superior. a genero E'Zobi
ceras, conhecido quase soments da Africa Ocidental, nunca
ocorre no Albiano Medic, sendo restrito ao Albiano Superior.
Existem pois, duas possibilidades: a primeira, em assumir
que 0 genero Oxytropidoceras venha a atingir pelo menos
a base do Albiano Superior ; a segunda, que na r eferida loca
lidade esteja representada, em tempo, a passagem do Albia
no Medic ao Albiano Superior, sendo as camadas inferiores
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representativas do Albiano Medic, com especies de Oxytro
puioceros, e as camadas mais superiores do Albiano Superior,
com especies de Elobiceras. Ate que uma amostragem deta
lhada desta area elucide a questao, 0 autor sugere aceitar
a segunda possibilidade.

Em horizonte estratigraf'ioo mais superior, em calcarios
Maruim na Usina Varzinha, encontrou-se grande quantida
de de fragmentos de Mortonicerae, representado pelas espe
cies sergipensis (White), e uma outra, provisoriamente de
signada por M. sp. A. Associado ocorre Elobiceras sp. B, bem
distinto de E. sp. A e fragmentos de ostras e equin6ides.

Algumas outras formas desta ocorrencia ainda nao foram
identificadas, mas parece tratar-se de especies dos generos
Hamites e Husteroceras, K. Beurlen refere tambem Mortoni
ceras of. arietijorme (SPATH), mas nenhum dos fragmen
tos coletados pelo autor concorda bem comesta especie,

Poucos metros abaixo do contato com a Formacao Sa
pucari-Laranjeiras, na rodovia Aracaju-s-Itabaiana, em ca
madas margoso-silticas provavelmente do tipo Riachuelo,
achou-se um fragmento de Neokentroceras cf. tectorium
(White) que assim representa a parte mais superior do com
plexo Riachuelo/Maruim. Esta ocorrencia parece situar-se
mais ou menos num mesmo nivel estratigraf'ico que a com
Mortonicem,s. Enquanto que as camadas com Elobicerae sp.
A, de horizonte estratigraf'ico seguramente inferior, e restri
to aparentemente aquele nivel, parecem assim caracterizar
a base do Albiano Superior.

REL.Ar96ES PALEONTOLoGICAS ENTRE AS
FORMA'96ES RIACHUELO E MARUIM

Do que foi exposto acima, evidencia-se que 0 Albiano
Inferior ao sul de Divina Pastora, e representado por calca
rios Maruim, que, em direcao para NE, ao norte de Rosario
do Catete e Carm6polis, passam a calcarios margosos do
tipo Riachuelo.

Na estrada de ferro de Maruim para Rosario do Catete,
area certamente do Albiano Medic, afloram ja as camadas
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margoso-silticas da Formacao Riachuelo, que a W da esta
c;iio de Maruim passam para os calcarios ooliticos do tipo
Maruim, com Puzosui garajauana) tambem do Albiano Medic.

o Albiano Superior, entre Riachuelo e Laranjeiras, e
representado por siltitos margosos do tipo Riachuelo, com
Elobiceras sp. A, que em direcao sul e sudoeste passam a
calcarios Maruim, na regiao da Us ina Varzinhas, com varias
especies de Mortoniceras e Elobicerae sp. B, representando
urn horizonte estratigraf'ico superior ao das camadas com
Elobiceros sp. A. Enquanto que, mais para sudoeste ainda,
poucos metros abaixo do contato da Formacao Sapucai/La
ranjeiras da capa, e provavelmente num mesmo nivel estra
tigrafico que as camadas Maruim com Morioniceras, ocorre,
provavelmento em camadas Riachuelo Neokentrocerae cf.
tectorium.

Em outras palavras, a base da Formacao Maruim pode
se situar em qualquer nivel dentro do andar Albiano; a fauna
de amonoides e identica nas Formacoes Maruim e Riachuelo,
que, portanto, representam unidades litologicas correlacio
navels, isto e, da mesma idade, (a identidade de fauna ja
foi referida por Chaves, 1963, que no entanto deixou impli
citas as conclusoes que se evidenciam deste fato). As duas
f'ormacoes, em sentido exclusivamente litoestratigratico, re
presentam, pois, uma {mica unidade bioestratigraf'ica, dentro
da qual a facies Maruim se inicia ora mais cedo, ja no Al
biano Inferior, ora mais tarde, no Albiano Medic, Superior
ou constituindo apenas a capa mais superior. Tal esquema
ja foi discutido tambem por K. Beurlen (1961 b, 1963).

ZONEAMENTO BIOESTRATIGRAFICO DO COMPLEXO
RIACHUELO/MARUIM

Olhando-se a figura 1, verifica-se imediatamente que as
ocorrencias de especies de amonoides correlacionaveis, e de
idade aproximadamente igual, sempre se dispoe em direcao
SW-NE, que, ligadas por linhas, assumem direcoes mais ou
menos paralelas a falha principal, marginal da bacia, a NW,
por urn lado, e ao contato da Formacao Riachuelo/Maruim
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com a Formacao SapucarijLaranjeiras da capa, respectiva
mente a atual linha do litoral, por outro lado.

Proposiciio do zoneamenio bioestratigrafico

Levando-se em consideracao 0 acima exposto, lembrando
ainda que as ocorrencias de amon6ides de mais idade si
tuam-se mais pr6ximos it falha principal, e as dos mais re
centes proximas ao contato da formacao da capa, pode-se
tracar linhas mais ou menos paralelas aos referidos contatos,
que separam "zonas" paralelas, contendo cada uma associa
goes de amon6ides correlacionaveis, A "zona" com os amo
n6ides mais antigos situa-se em faixa de direcao SW-NE, mais
a noroeste da area, pr6ximo it falha marginal; a "Zona" com
os f6sseis mais recentes do mesmo complexo Iitoestratigra
fico, situa-se em faixa de direcao SW-NE, mais ao sul, mais
ou menos paralela it faixa com os amonoides mais antigos,
contigua ao contato com a Formacao SapucarijLaranjeiras
da capa; entre estas f'aixas situa-se uma zona contendo amo
n6ides de idade intermediaria,

o t.racado destas linhas naturalmente e empirico, por
extrapolacao, e sera tanto mais preciso, quanto mais ocor
rencias fossiliferas forem conhecidas.

Estas "zonas" sao aasim "zonas bioestratigraficas", por
definicao, ja que sao definidas por f6sseis, mais precisamen
te, Zonas-de-Amplitude-Local, visto que cada "zona" e de
finida pela distribuicao total vertical e horizontal de uma
certa entidade taxonomica em area restrita (Mendes 1963).

1. Zona-de-Amplitude-Local Dououleiceras

E definida pelas especies do genero Douvilleiceras que
ocorrem mais ao norte na area em apreco, pr6ximos it falha
principal, ocorrencias estas em faixa de direcao SW-NE. Ao
sul vem ate a regiao sul da cidade de Riachuelo e norte das
cidades de Rosario do Catete e Carm6polis. Litologicamen
te, e definida por rochas da facies Maruim e Riachuelo. As
especies caracteristicas sao Douvilleiceras serqipensis (fig.
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2) e D. eueebioi. Localmente ocorrem Pueosia (Anapuzosia)
brasiluma, P. rosarica, e algumas outras especies do genero
Dounrilleiceras, especificamente nao identificadas.

E confinada ao Albiano Inferior.

Fig . 2 - Do1tvilleiceras sergip ensis (K .
Beurten) ,

2. Zona-de-Amplitude-Local Oxytrop'idoceras

Imediatamente ao sul da Zona anterior, e paralela a esta,
aflora uma faixa estreita, caracterizada por Oxytropidoceres
buarquianum (fig. 3), O. Manauniceras imuoluiwm: O. An
droiaoiies mauryae) associados a Puzosia gal'ajauana) P . sp.
sp., e Lnoceramus sp. As especies de Otcutropuiocerae def'i
nem esta Zona.

Ao norte e limitada pela Zona Dounrilleiceras; 0 limite
ao sul passa mais ou menos ao sul da Faz. Tanque do Mou
ra e S. Jose (mun. de Riachuelo), ao sul de Maruim e Rosa
rio do Catete. Ocorrem sedimentos de facies Riachuelo e
Maruim.

A Zona e restrita ao Albiano Medic.
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'.

I,'i !{. 3 - OxytropidoceTas bu
a1'qnianntn (White).

3. Zona-de-Amplitude-Local Mortoniceras

Entre 0 limite sul da Zona Oxutropuioceras, ao norte, e
a base da Formacao Sapucari;Laranjeiras ao suI, existe uma
faixa relativamente estreita, de direcao SW-NE, que se ca
raeteriza pela ocorrencia de Mortoniceras sergipensis (fig.
4), M. sp, A, Elobiceras sp. A, E. sp. B, Neokeniroceras cf.
tectorium) restritas ao Albiano Superior. Tambem nesta Zona
afloram rochas de facies Riachuelo e Maruim.

Elobiceras sp. A ocorre somente mais ao norte, entre as
cidades de Riachuelo e Laranjeiras, enquanto que as outras
especies ate agora s6 foram encontradas mais ao sul ) , em
facies Riachuelo em dois afloramentos. E bern possivel que
esta especie defina exclusivamente a base do Albiano Supe
rior, podendo destarte, caracterizar uma Zona-de-Amplitude,
a parte, na base do Albiano Superior. Antes de melhor do
cumentacao, no entanto, e preferivel nao separa-la como Zona
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independente, e sim considera-la como Sub-Zona Elobiceras
na parte inferior da Zona Mortoniceras. A parte superior
desta Zona sera definida como SUb-Zona Neokentroceras, e
caracterizada pelas especies Mortoniceras serqipensie, M. sp,
A, Elobiceras sp. Be Neokentrocems cf. tectorium.

Fig. 4. - Mortoniceras sergip en sis
(White).

CORRELAQAO ENTRE AS ZONA8-DE-AMPLITUDE-LOCAL
MACROPALEONTOL6GICAS E A

ZONA-CONCORRENTE-T-ll1 MICROPALEONTOL6GICA

As tres Zonas-de-Amplitude, anteriormente definidas,
englobam todo 0 andar Albiano, correspondendo assim a
Zona-Concorrente T-111 Inferior (Troeisen 1965), excluindo
a parte mais superior, que compreende a base do Cenoma
niano, e que, segundo os dados macropaleontologicos ate agora
disponiveis, nao e representada em superficie.

Paralelamente a coleta de macrofosseis, foi realizado
tambem coleta de material para analise micropaleontologica
(como tambem para analises sedimentologicas) nos locais
onde foram achados amonoides ; a finalidade era de correla
cionar as Zonas macropaleontologicas com as Zonas micro-
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paleontol6gicas, isto e, tentar uma subdivisao da Zona T-ll1
Inferior, por meio de microf6sseis, aferida por amon6ides.
Subdivisao esta, primeiramente em superficie, e posterior
mente tentar-se-ia sua extensao it subsuperficie. Os resulta
dos, se bern que urn pouco pobres, estao expostos a seguir,
e se encontram resumidos na tabela II.

A Zona Dounnlleiceras caracteriza-se micropaleontologica
mente por predominancia absoluta de ostracodas, principal
mente por especies de Protocuihere (pelo menos duas espe
cies, das quais uma continua ate a Zona Otcutropidoceras, e
eventualmente ate a base do Albiano Superior, enquanto que
a outra parece ser restrita a este horizonte; estas sao desig
nadas provisoriamente como Protocuihere sp. B e P. sp. A,
respectivamente), alem de outras especies nao determinaveis,
Raramente ocorrem foraminiferos, representados por H aplo
phragmium sp. sp. e Leniiculuui sp. sp,

Na Zona Oxutropuioceroe continua uma das especies de
Protocythere da zona anterior (P. sp. B) e raros ostracodas
outras, nao identificaveis. Os foraminif'eros ocorrem aqui
em grande abundancia ; sao representados por Hedberqella
ioashitensis (f6ssil-indice da zona T-l11 Inferior, Troelsen
1965), em grande abundancia e por raras Lenticulina sp. sp.
Textularia sp. sp., Bulimina sp. sp. (esta em calcarios ooliti
cos Maruim) e muito excepcionalmente um fragmento de
Haplophraqmium. sp.

A Zona Mortonioeras - Sub-Zona Neokeniroceras, como
a Zona de Dousnlleiceras, e caracterizada por ostracodas:
uma especie urn pouco parecida com Braciiucuthere sopu
cariensis, mas nao se trata da forma tipica, e alguns tipos
do genero Cenirocuthere. Os foraminiferos, muito raros nes
ta Zona, sao representados por algumas formas de H edber
gel7!a) especificamente indeterminaveis na sua maioria, algu
mas no entanto, com ligeiras afinidades a especies do Ceno
maniano? - Turoniano, e muito raramente por Trocholuna
silvai o

A Subzona Elobiceras da base da Zona Mortonicerae foi
estabelecida, baseado em material coletado em dois cortes
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na estrada de ferro entre Riachuelo e Laranjeiras; 0 primei
ro, mais ao norte (J-185) e 0 segundo, mais ao sul (F-20).
No primeiro corte achou-se a associacao urn pouco duvidosa
de Elobiceras e Oxytropidoceras; no segundo, mais ao sul,
e provavelmente em horizonte estratigraf'icamente mais alto,
achou-se somente fragmentos de Elobiceras sp. A; nao mais
ocorre Oxytropiitoceras. Enquanto que no corte mais ao aul,
associado a E'lobicems sp. A ocorrem microf6sseis ja conhe
cidos da Subzona N eokentroceras, no corte mais ao norte,
estratigraficamente um pouco mais em baixo, ocorrem asso
ciado a Elobiceras sp. A tanto microf6sseis conhecidos da
Zona Oxytropidoceras) - Hedbergella uiashitensis e 0 os
tracoda Protocuthere sp. B - , como tambem ostracodas as
sociadas a Mortoniceras e Elobiceras sp. B, da Subzona Neo
k entroceras. Uma amostragem detalhada, com amostras par
ciais, devera ser feita neste corte, para esclarecer melhor a
situacao. Mas aparentemente, 0 resultado micropaleontol6
gico parece confirmar a situacao proposta anteriormente.

Observa-se na superficie, uma associacao microf'aunisti
ca bem distinta e caracteristica em cada uma das tres Zonas
-de-Amplitude-Local macropaleontologicas, cujas diferencas
culminam na predominancia absoluta de formas bentonicas
(ostracodas principalmente) nas Zonas Dousnlleiceras e Mor
toniceras, e na predominancia de formas planctonicas na
Zona Oxytropidoceras.

Petri (1962) apresenta uma correlaeao de zonas micro
paleonto16gicas com as mesmas zonas macropaleontol6gicas
aqui propostas, que parece nao corresponder mais bem it rea
lidade. E parcialmente reproduzido abaixo:

Zona-de-Associacao
Heterohelux moremani

Zona-de-Associacao
Trocholina silvai

Zona-de-Associacao
Patellina subcretaceae

Zona-de-Associacao
Vascoceras

Zona-de-Associacao
Mortoniceras
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Zona-de-Associacao
Globiqeruui ioashiiensis

Zona-de-Associacao
Oxytropidoceras

Zona-de-Associacao
Douvilleiceras

Zona-de-Associacao
Oheloniceras

Primeiramente, as zonas baseadas em amonoides e indi
retamente propostas por K. Beurlen (1961 b, 1963), nao sao
Zonas-de-Associacao, mas sim Zonas-de-Amplitude-Local,
pois que cada uma e baseada e definida pela amplitude total
horizontal e vertical em uma area determinada, de uma certa
entidade taxonomica. a mesmo ocorre tambem com a Zona
Globigerina washitensis (Hedbergella washitensis) que e uma
Zona-de-Amplitude-Local Concorrente "Troelsen 1965). Tro
cholina silvai e possivelmente tambem Patellina subcreiacea,
sao f6sseis de facies, sendo que a primeira ocorre preferen
cialmente em calcario Maruim, portanto, nao podendo defi
nir uma Zona bioestratigrafica, ja que as calcarios Maruim
podem iniciar-se em qualquer horizonte dentro do andar
Albiano.

Do mesmo modo, a correlacao das zonas micro e macro
paleontologicas nao parece ser muito exata; pelo menos em
superficie, a Zona Trocholina silvai deveria corresponder a
qualquer das zonas macropaleontol6gicas e nao, como suge
re Petri, ter zona macropaleont6gica correspondente (achou
-se Trooholina silvai associado a Mortoniceras sp.). Patellina
subcreiacea foi achada em um corte na estrada de ferro entre
Maruim e Rosario do Catete, associada a inumeros fragmen
tos de Oonjiropuiocerae, (amostra CG-2, coletada pela TG-7) ,
nao correspondendo pais exclusivamente a Zona Mortonice
ras. A restricao de Hedberqella ioashitensie a Zona Oxy
tropuioceras ainda necessita de confirmacao (em superficie,
pois em subsuperficie pode alcancar ate a base do Cenoma
naino) .

Estudos posteriores deverao elucidar se 0 esquema tra
cado acima pelo autor, agora somente delimitado e baseado
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em poucos dados, seja verdadeiro ou nao , ese, com alguns
resultados positivos, possa ser estendido a subsuperficie. If:
claro que em amostras de calha os desmoronamentos podem
tornar quase impossivel 0 reconhecimento destas associacoes
micropaleontol6gicas urn tanto sutis; deve ser lembrado tam
bern que na parte mais central da bacia, a ocorrencia e fre
qiiencia dos foraminiferos planctonicos pode ter amplitude
vertical maior que em superficie, que corresponde as partes
marginais da bacia. Por outro lado, a ocorrencia de frag
mentos de amon6ides em testemunhos e rarissima, e quando
ocorrem, a identificacao segura e quase impossivel muitas
vezes. Alguns resultados podem ser fornecidos por enquanto.

No testemunho n" 3 (399-401 m) do poco US-1-Se, ocor
rem Hedberqella planispira e H. n. sp. 1, que caracterizam
a Zona T-111 Inferior; achou-se um fragmento pequeno, que
possivelmente representa uma especie do genero Oxytropi
doceras, 0 qual, como ja foi discutido, na bacia de Sergipe e
restrito ao Albiano Medic. Este testemunho seria pois da
Zona Oxytropidoceras.

No poco SAB-1-Se, t estemunho n" 1 (476-479 m) asso
ciado a Hedberqella planispim (T-ll1 Inferior) ocorrem nu
merosos fragmentos de amon6ides, alguns mutto semelhantes
a Oxytropidoceras buarquumum,

No testemunho n" 30 (1099-1101 m) do POl;O Qm-1-Se,
com Hedberqella washiiensis, parece haver um fragmento de
Puzosia , especificamente nao identificavel,

Duas impressdes muito imprecisas no testemunho n" 3

(594-597 m) do Cp-1-Se, parecem ser tambem representantes
de Oxytropidoceras.

Verifica-se nestes pouco casos, que a Zona Oxytropido
ceres e sempre caracterizada micropaleontologicamente par
faunas planctonicas, do mesmo modo como ocorrera nas
amostras da superIicie. Parece ser, portanto, possivel esten
der-se as zonas inacropaleontol6gicas a subsuperficie se bem
que com certas restricoes.. )
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CORRELA(::AO COM AFRICA OCIDENTAL

Reyment (1965) apresenta uma tentativa de correlacao
do andar Albiano da Nigeria com a coluna do Albiano chis
sica na Inglaterra. Segundo este autor, distinguem-se, na
Nigeria, cinco zonas bioestratigraf'icas, que abrangem desde
a base do Albiano Medic ate 0 tapa do Albiano Superior
(tab. III).

As zonas Oxutropuioceras cf. braooensis e Dipoloceras
hausa, corresponderiam, segundo 0 citado autor, as zonas
Hoplites deniaius Euhoplites lautus da Inglaterra, Albiano
Medio, parte inferior e superior, respectivamente, 0 Albiano
Superior e caracterizado par tres zonas: Hystroceras binum,
Elobicerae lobitoense e Stoliczkaia africana respectivamente
parte inferior, media e superior. 0 Aptiano e 0 Albino In
ferior nao sao representados na Nigeria.

A sequencia no Cretaceo marinho de Sergipe e mais com
pleta, abrangendo 0 Aptiano Superior (?) ainda nao identi
ficado pelo autor, mas documentado por K. Beurlen (1961 b,
1963) e to do 0 andar Albiano. Por outro lado, a fauna de amo
noides de Nigeria e bem mais rica em especies. Uma correla
c:;ao provis6ria das zonas de Sergipe com as de Nigeria (Rey
ment 1965) e tentada na tabela III.

o Aptiano Superior (?) e a Zona Douoilleiceras nao
tern corespondentes na Nigeria. A Zona Oxytropidocems cor
responde as Zonas Oxytropidooeras cf. bravoensis e Dipolo
ceras hausa de Reyment; a Subzona Elobiceras, prooaoet
mente restrita a porcao mais inferior do Albiano Superior
possivelmente corresponde a Zona Husteroceras binum de
Reyment, pelo menos a sua parte mais inferior, enquanto
que a Subzona Neokeniroceras devera corresponder as Zonas
Eiobicera« lobuoense e Stoliczkaia africana da Nigeria.

Cumpre notar que 0 genero Elobioeras define todo 0

Albiano Superior. Especies diferentes podem perfeitamente

caracterizar diferentes porcoes do andar. Blobioems sp. A

com certeza e bem distinta de Elobiceras Iobitoenee.



TABELA III

Correlacao das Zonas de Amplitude do Albiano de Sergipe corn as Zonas do Albiano da Nigeria.

ZONAS BIOESTRATIGRAFICAS

I
Idade

Gault da Inglaterra I Nigeria (l) I Sergipe (2)
I

STOLICZKAIA
dispar STOLICZKAIA

) NEOKENTRQCERAS

africana
PERVINQUI:mRE

ELOBICERAS
I Albiano sup .lobitoense

SPATH
MORTONICERAS MORTONICERAS

inflatum HYSTEROCERAS
binum
SOWERBY ELOBICERAS

EUHOPLITES
laustus DIPOLOCERAS
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CONCLUS6ES E RECOMENDAC6ES

Resumindo 0 que foi dito anteriormente, conclui-se que
as Formacoss Riachuelo e Maruim nao podem ser distingui
das e separadas pela ocorrencia da fauna de amon6ides; as
mesmas associacoes ocorrem nas duas formacoes, as Zonas
-de-Amplitude-Local as cortam transversalmente, tendo di
recao aproximadamente paralelas entre si e a falha princi
pal, e ao cont at o da Formacao Sapucari;Laranjeiras da capa,
respectivamente ao atual litoral. Trata-se, pois, de duas uni
dades Iitoestratigraf'icas correlacionaveis, isto e, bioestrati
graf'icamente identicas, A Formacao Maruim, - 0 termo
"formacao" com sentido litoestratigrafico -, ora se inicia
na parte mais inferior do complexo, ora constitui somente a
sua parte mais superior, enquanto na estrada Aracaju-i-Ita
baiana parece faltar.

o modo de ocorrencia dos amon6ides, devido ao pequeno
numero de afloramentos fossiliferos ate agora conhecidos e ao
forte intemperismo, nao permite muitas especulacoes, Parece
que Dounnlleiceras serqipensis, OxytropidJocera.s buarquianum e
as especies de M orioniceras ocorrem de urn modo geral em
acumulacoes locais, onde podem ser achados em grande abun
dancia, 0 que sugere se trata de acumulacoes secundarias de
formas "flutuantes". Enquanto que Puzosia. rosarica, P. bra
siliomo; eventualmente tambem P. gamjawana, e Douvilleice
ras euzebioi, sao encontradas em numerosas localidades em
geral nao muito abundantes; provavelmente sao formas "afun
dantes" (Reyment 1958). Enquanto que Oxytropidoceras
buarquianum ocorre com 0 plano de enrolament o em geral
paralelo ao plano de estratif'icacao do sedimento, as especies
de Morioniceras se encontram completamente irregularmen
te dispostas, muitas vezes inumeros fragmentos em urn blo
co relativamente pequeno. Isto sugere urn ambiente de sedi
mentacao bastante calma para as camadas com Oxytropido
ceras, enquanto que as camadas de M,ortonicerus ) sugerem de
posicao em zona litoranea muito rasa e muito movimentada.

A fauna de lamelibranquios, gastr6podes e equin6ides
associadas aos amon6ides parece confirmar tal situacao ; a
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Zona Dousnlleiceras e muito rica em lamelibranquios, gastro
podes e equinoides, sugerindo um ambiente de agua relati
vamente rasa; na Zona Oxytropidoceras muito raramente
aparecem outros moluscos ou equinoides ; a Zona Mortonice
ras se earacteriza por muitas ostras, que preferem ambiente
bastante movimentado.

Micropaleontologicamente, pelo menos em superficie pa
rece possivel uma correlacao e subdivisao em subzonas que
correspondam mais ou menos as Zonas-de-Amplitude-Loeal.
'I'ambern a microfauna, com predominancia de formas plane
tonicas na Zona Oxytropidoceras, confirma ambiente de agua
rasa e eventualmente movimentada durante 0 Albiano Infe
rior e Superior, enquanto que durante 0 Albiano Medio pare
ce ter reinado urn ambiente de aguas um poueo mais pro
fundas e calmas.

Tudo leva a crer, que a transgressao marinha, iniciada
no (Aptiano Superior? e) Albiano Inferior, chegou ao ma
ximo durante 0 Albiano Medio ; na passagem do Albiano Me
dio para 0 Albiano Superior, parece ter inicio a regressao.

Analises sedimentologicas e dados paleontologicos mais
abundantes, poderao confirmar este primeiro esboco, com re
sultados mais detalhados.
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