
NOTAS

A POSIQAO ESTRATIGRAFICA DA FORMAQAO
RIACHUELO - (Cretaceo, Sergipe)

POl'

KARL BEURLEN (1)

Em trabalhos anteriores (Beur len em
1961 e 1963 ) verificamos:

1 ) A assoctacao de amon6ides na For
macae Riachuelo - Cretaceo, Sergipe - e
bern maior e rnais variada do que aparece na
monografia de Maury '(1936) .

2) Nao se trata de uma (mica associa
Qao, abrangendo todos os diversos tipos, m as
de diversas associacoes, bern tipicas , cada
uma restrita a urn horizonte estra.tigrafico
dentro da Formacao Riachuelo , de modo que
foi possivel uma subdivisao desta unidade.
A Formacao Maruim revelou-se como uma
variacao faciologica dos horizontes da For
macae Riachuelo.

Distinguimos :

a) uma associacao caracterizada pela
predominancia de DouvllIeiceras, den
tro da qual nunca encontramos urn
representante de Oxytropldoceras;

b ) uma associacao de Oxytropidoceras,
na qual nunca aparecem representan
tes dos Douvilleiceratidae;

c) uma associacao de Mortoniceras, den
tro da qual os Oxytropidoceras faltam
completamente,

A assoctacao de Douvllleiceras en contra

-se exclusivamente nas cam adas da parte in

ferior da Formacao Riachuelo ; a de Oxytro

pidoceras restringe-se a urn horizonte de cal

carlo margoso, Iitologtcamente bern homoge

neo, qu e ca ract er iza sempre a parte media

da Formacao Riachuelo ; a de Mortoniceras e

multo caracteristica para as camadas do tope

da Formacao Riachuelo. Com certa reserva

destacamos mais uma associacao de Cheloni

eeras que aparece nas camadas mals inferio

res, na lapa das camadas com a assoctacao

de Douvilleiceras.

Esta dist.ribuigao das associacoes dos

amon6ides dentro da formacao foi confirmada
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em diversas excurs5es pela coleta de nume
rosos amon6ides, bern localizados no perfil da
Formacao Riachuelo, e pelo mapeamento de
algumas areas restritas na regiao das cida
des de Riachuelo, Laranjeiras, Maruim e Di
vina Pastora. Baseando-nos nestas observa
Q5es e colecoes, estabelecemos uma subdivi
sao da Formacao Riachuelo-Maruim em tres
zonas bio-estratigraficas. Os resultados foram
recentemente confirmadas pOI' urn mapea
mento mais especializado e mais extenso pOI'
toda a area, executado pOI' Gerhard Beurlen
(Petrobras) que verificou que aparentemente
o horizonte superior de Mortoniceras pode ser
subdividido em duas zonas, uma de Mortoni
ceras e uma de Elobiceras.

E essa a estratigrafia local de complexo
Riachuelo-Maruim da seqilencia cretacica de
Sergipe. E uma subdivisao estratigrartca que
pode ser considerada como definitivamente
confirmada por urn mapeamento especial, no
qual foram localizadas numerosas ocorren
cias fossiliferas, sempre com as mesmas as
soctacoes de amon6ides, bern destacadas uma
da outra e nunca confundidas ou misturadas.
'I'odas as numerosas localidades fossiliferas
enquadram-se claramente na sequencia estra
tigraftca do perfil.

Ha tambern 0 problema do enquadramen
to dessas zonas bio-estrattgraftcas na coluna
crono-estratigraftca do Albiano. Anterior
mente, Maury, baseando-se principalmente na
ocorrencia muito comum de Oxytropidoceras,
sem conhecer as ocorrencias, os perfis e a
dtstributcao dos amon6ides nos perfis, deter
minou todo 0 complexo como Albiano Medic.
Bender (1959), que destacou as rormacoes
Riachuelo e Maruim, como unidades litol6
gicas, nao discutiu os problemas bio-estrati
grafrcos e adotou, provisorrarnente, a determi
nacao estratigrarlca de Maury, como Albiano
Medic, mas indicou a probabilidade que fos
sem representadas dentro do complexo Ria
chuelo-Maruim mais unidades crono-estrati
graricas fora do Albiano Medic.

As nossas observacoes confirmaram esta
ideia. Quanto as associacoes superiores de
Mortoniceras e Elobiceras, aos quais se as
sociam Neokentroceras e outros tipos, nao
pode haver qualquer duvlda de que se trata
do Albiano Supe-rior. 'I'odos os representantes
desta assoclaqao superior sao absolutamente
tipicos quanto a dlstrtbuicao estratigraftca.

o horizonte medic caracteriza-se princi
palmente pelo genero Oxytropidoceras, que

em t6das as localidades do horizonte e muito
comurn. Este genera aparece raramente no
Albiano Inferior, e culmina, em todo 0 Mundo,
no Albiano Medio, mas nao continua no Al
biano Superior. Esta ocorrencia de Oxytropi
doceras no horizonte medic, de urn lado, e
a falta absoluta de representantes do hori
zonte superior, isto e, de amon6ides tipicos
do Albiano Superior, pOI' outro lado, confir
mam a determinacao original de Maury, como
Albiano Medic, para este horizonte medic da
formacao Riachuelo.

o horizonte inferior com a associacao de
Douvilleiceras foi considerado pOI' n6s como
Albiano Inferior. 0 genera Douvilleiceras
ocorre no Albiano Inferior e Medic. 'I'eorica
mente, portanto, 0 horizonte poderia ser en
quadrado no Albiano Medio, Preferimos atri
bui-lo ao Albiano Inferior, porque 0 genera
Douvilleiceras culminou ja no Albiano Infe
rior, no qual e sempre muito comum e carac
teristico, mas ~iminuiu rapidamente no Al
biano Medio ; alem disso, Oxytropldoceras,
caracteristico principalmente do Albiano Me
dio, falta ainda completamente na associacao
de Douvilleiceras. Assim, a determinacao co
mo Albiano Inferior e a mais plausivel.

Achamos que esta deterrninacao se con
firma pela ocorrencia de alguns raros repre
sentantes de Ohalonlceras e Diadochoceras
nas camadas mais inferiores da Formacao
Riachuelo. Pois estes dots generos sao tipicos
do Aptiano Superior. Alern disso, coletamos
nas mesmas camadas inferiores dois frag
mentos, mal conservados e nao seguramente
determinaveis, de urn amon6ide, que aparen
temente pertence ao genero Deshayesites,
mais urn genera tipico do Aptiano Superior.

Estas raras ocorrencias de amon6ides
aptianos indicam que a transgressao mart
nha, documentada na Formacao Riachuelo,
iniciou-se ja no Aptiano Superior. Assim, a
deterrninacao crono-estrattgrafica do horizon
te de Douvilleiceras como Albiano Inferior
deve ser considerada como definitivamente
confirmada.

Em trabalho recente, Brito e Rodrigues

(1967) acham que estas deterrninacoes cro

no-estratigrartcas nao se acham bern funda

mentadas; acreditam que somente a represen

tacao do Albiano Superior seja bern documen

tada e confirmada, de modo que a Formacao

Riachuelo corresponderia pOI' inteiro as ca

madas de AIgod5es com Elobiceras.
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Para motivar esta redeterminacao crono
estratlgrafica, nao apresentam qualquer nova
observacao sabre os perfis da Formacao Ria
chuelo, nem sabre a diatrtbutcao dos amon6i
des. Baseiam-se exclusivamente na determina
~ao de alguns poucos amon6ides da antiga co
le~ao de Bender, de ac6rdo com 0 que repre
sentantes de Puzosia se encontrariam associa
dos a Oxytropldoceras e DouviIleiceras. Na
opiniao de Brito e Rodrigues, 0 genera Puzo
sia apareceria s6 a partir do Albiano Supe
rior. Os citados autores acham mais prova
vel a ampliacao da dtstrtbuicao estrattgrattca
de Douvillelceras e de Oxytropidoceras ate 0

Albiano Superior, do que uma extensao de
Puzosia para 0 Albiano Inferior, e que isso
seja confirmado pela ocorrencia de um frag
mento de Anisoceras nas camadas de Oxy
tropidoceras; pois tambem Anisoceras apare
ce s6 a partir do Albiano Superior.

Quanto a dist.rtbuicao estratigrafica de
Douvilleiceras e de Oxytropidoceras, consta
tamos que, no conceito geral, inclusive no
Treatise on Invertebrate Paleontology (1957),
Douvllleieeras e muito comum e bern carac
teristico no Albiano Inferior e desaparece de
finitivamente no Albiano Medic, e Oxytropi
doceras aparece no fim do Albiano Inferior,
e muito comum no Albiano Medic e desapa
rece no fim do Albiano Medio, Nunca foram
encontrados representantes dos dois generos
em assoclacoes tipicas do Albiano Superior.
Os dois generos sao multo tipicos devido a
uma ornamentacao multo pronunciada, de
modo que mesmo fragmentos mal conserva
dos e incompletos permitem uma determina
~iio certa. A longevidade dos dois generos e
pequena, 0 que bem corresponde ao carater
geral da ornamentacao que indica uma es
pecializacao avancada ; po is conforme todas
as experiencias, os tipos mais especializados
caracterizam-se, geralmente, pela pequena
longevidade. Tudo isso documenta que os
dois generos sao f6sseis-guia quase ideals.
Qualquer ampliacao da dtstribulcao estrati
grafica deve baseiar-se em motivos fortes e
bem fundamentados.

o motivo principal alegado por Brito e

Rodrigues para a ampliacao da distribuicao

estratigrafica de Douvilleiceras e Oxytropido

ceras e a presenca de Puzosia em todas as

associacoes de amon6ides da F'orrnaqao Ria

chuelo e que, conforme os citados autores,

aparece s6 a partir do Albiano Superior. Mas

no concerto geral, como consta tambem no

Treatise on Invertebrate Paleontology, 0 ge
nero Puzosia apresenta uma grande longevi
dade a partir do Albiano Inferior ate 0 Turo
niano. Isso concorda com 0 carater geral de
Puzosia, com uma ornamentacao multo sim
ples e POllCO pronunciada, sem indicios de es
pecializacao avancada, Devido a essa longevi
dade e aos caracteres POllCO pronunciados, 0

valor dos representantes de Puzosla como
f6sseis-guia e pequeno, principalmente por
que a falta de caracteres pronunciados torna
muito dificil a deterrninacao especifica, que
com restos mal conservados pede ser mesmo
impossive!. POl' causa disso, 0 g enero Puzosia
nao e geralmente aproveitado para deterrni
nacoes crono-estratigraficas, principalmente
quando ocorrem outros generos mais tipicos.
o genera Puzosia representa, pois, urn argu
menta fraquissimo para motivar uma amplta
~ao da dtstrfbuicao estratigrlifica de generos
tao tipicos como Douviileiceras e Oxytropl
doceras.

Ainda que se aceite 0 valor estratigra
fico de Puzosia, as ocorrencias na Formacao
Riachuelo nao contradizem as nossas determi
nacoes crono-estratigraficos. Dentro do gene
ro Puzosia distinguem-se os do is subgeneros
Anapuzosta, que ja aparece no Albiano In
ferior e vai ate 0 Cenomaniano, e Puzosia s.
str. que vai do Albiano Superior ate 0 Turo
niano. A especie de Puzosla que ocorre no ho
rizonte de Douvilleiceras (Albiano Inferior ) e
Puzosla brasiliana Maury, com o verificamos
em numerosos exemplares, por n6s cole ta dos .
E esta especie e urn representante muito ti
pico do subgenera Anapuzosia.

Puzosia garajauana Maury, caracteristi

ca do horizonte de Oxytropidoceras, parece
ser um representante de Puzosla s . str. Mas
como Puzosia (Anapuzosta ) ja aparece a par
tir do Albiano Inferior e entre os dois sub
generos ha urna transicao gradativa, a ocor
rencia de urn representante de Puzosia s . str.
no Albiano Media e bern possivel e plausivel.

Estes dados mostram que as diversas
ocorrencias de Puzosia na Formacao Riachue
10 se enquadram nas nossas determinacoes
crono-es t ra t ig raf tca s sem qualquer necessida
de de modificar a distrtbuicao estratigrafica
dos diversos generos.

Alem de Puzosia, Brito e Rodrigues re 

ferem-se a ocorrencia de Anisoceras nas ca

madas de Oxytropidoceras. A ocorrencia e

documentada por um fragmento descrito pe

los citados autores. A localizacao e baseada
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na etiqueta de Bender. Coletamos um frag
mento do genero nas camadas de Mortoni
ceras, mas nao encontramos 0 genero no ho
rizonte de Oxytropidoeeras. Mas reconhecida
a procedencia, indicada na etiqueta de Ben
der, 0 problema e 0 mesmo do genero Pu
zosia. Anisoceras aparece, conforme 0 Trea
tise, a partir do Albiano Supericr, mas a par
tir do Albiano Inferior ocorre 0 genero Pro
tanisoceras, que e muito semelhante a Ani
soceras, de modo que com restos nao muito
bem conservados, e praticamente impossivel
separar com certeza os dois generos. Assim,
este unico fragmento nao pede servir como
fundamento para desvalorizar as determina
!;oes baseadas em numerosos tipos bem ca
racteristicos.

Finalmente podemos acrescentar 0 se
guinte: nas bacias costeiras cretacicas de
Angola e do Gabao, os perfis sao completa
mente iguais ao perfil da Formacao Ria
chuelo.

Na bacia do Gabao aparece na base da
sequencia marinha a marga de Awagha com
Deshayesites, que devido a ocorrencia deste
genero foi datada como Aptiano Superior. Ja
neste horizonte ocorrem os primeiros repre
sentantes de Puzosia. Segue-se a Formacao
Madiela, cuja parte inferior com Douvilleice-

ras foi determinada como Albiano Inferior, e
cuja parte superior com Oxytropidoceras
como Albiano Medio, A sequencia e encer
rada pelas margas com Elobiceras que repre
sentam 0 Albiano Superior.

Na bacia de Angola, a sequencia inicia
se por margas com Pleuromya, nas quais apa
recem raramente representantes de Puzosia
e que, conforme os geologos de Angola, repre
sentam 0 Aptiano Superior. Seguem-se calca
rios com Douvilleiceras, determinados como
Albiano Inferior. Ainda recentemente esta de
terrninacao crono-estratigrafica foi confirma
da por Howarth (1965). Ocorrem as mesmas
especies de Douvilleiceras que em Sergipe. Na
capa repousam calcarios com Oxytropidoce
ras que foram determinados como Albiano
Medic. Finalmente esta sequencia e encer
rada per margas, calcartos e argilas, que con
tern a rica fauna de Mortoniceras, Elobiceras,
Neokentroceras etc., descrita por Haas (1942)
e determinada como Albiano Superior.

E a mesma sequencia de associacoes de
amonoides, cada uma bem destacada da ou
tra, sem qualquer conf'usao dos tipos, como
na Formacao Riachuelo. Os geologos do Ga
bao e de Angola chegaram as mesmas con
clusoes crono-estratigr8.ficas por nos atlngi
das em trabalhos anteriores.

BIBLIOGRAFIA

ARKELL, W. J.; KUMMEL, B. e WRIGHT, C. W.
(1957) - Mesozoic Ammonoidea. Treatise on
Invertebrate Paleontology, Part L, Mollusca 4,
pag. L 80 - L 490.

BENDER, F. (1959) - Zur Geologie des Kuesten
-Beckens von Sergipe (Brasilien) Geol. Jahrb.
Hannover, vo l, 77, pags, 1-34.

BEURLEN, K. (1961) - Die Kreide im Kuestenber
eich von Sergipe bis Paraiba do Norte (Brasi
lien). Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges . vol. 112,
pags, 378-384.

BEURLEN, K. (1963) - 0 termo forma<;ao na ter
minologia estratigrMica, ilustrado pelas forma
<;oes Maruim e Gramame (Cretaceo do Nordes
te do Brasil). An. Acad. Brasil. CHine. vol. 35,
pags, 328-338.

BRITO, 1. M. e RODRIGUES, M. A. (1967) - Con
tributcao ao conhecimento dos Amonitas albia
nos (Cretaceo) de Sergipe. - Bol. Geologia no

1, Inst. Geociencias Univ. Fed. Rio de Janeiro,
pags, 53-69.

FURON, R. (1966) - Introduction a la Stratigraphie
generale de I' Afrique. Lexique stratigraphique
Internat. vol. 4, Afrique, Fasc. 12, pag. 1 - 109.

HAAS, O. (1942) The Vernay collection ' of Cre-
taceous (Albian) Ammonites from Angola. Bull.
Americ. Mus. Natur. Hist. vo l, 81, pags. 1-224.

HOWARTH, M. K. (1965) - Cretaceous Ammoni
tes and Nautiloids from Angola. Bull. Brit.
Mus. (Natur. Hist.), Geology, vol. 10, nO 10,
pags, BB7-412.

MAURY, C. J. (1936) - 0 Cretaceo de Sergipe.
Servo geol. mineral. Brasil Monografia nv 11,
pag. 1-283.

REYRE, D . et al. (1966) - Bassins sedtmentatres
du Litto ral Africain. 1. partie: Littoral Atlan
tique. Symposium. Association Serv. geol, Afri
cains. Paris, pag. 1 - 304.


