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ABSTRACT – PALEOENVIRONMENTAL INFERENCES FROM PALYNOFACIES ANALYSIS OF HIDDEN LAKE 
FORMATION (CONIACIAN, CRETACEOUS), LARSEN BASIN, JAMES ROSS ISLAND, ANTARCTICA.  The James Ross 
Sub-basin has one of the most complete sedimentary sequences deposited in the Southern Hemisphere. This work aims to characterize 
the sedimentary organic matter of 32 samples recovered from HL-1 (64 m) and HL-2 (59 m) sections, assigned to Hidden Lake 
Formation (Coniacian), thus to identify the paleoenvironmental changes. The Amorphous, Phytoclasts and Palynomorphs groups 
were identified. The sedimentary organic matter was grouped into amorphous material, opaque phytoclasts, non-opaque phytoclasts, 
continental palynomorphs and marine palynomorphs. The stratigraphic distribution of the groups revealed three intervals (I–III) for 
HL-1 section and four for HL-2 (A–D). The paleoenvironmental changes were supported based on facies association (AF-1-AF3), 
continental/marine ratio and principal components analysis. The two sections were correlated as follow: I/A, II/B and III-C-D. The 
Interval I/A is characterized by high values of woody material. The Interval II/B continues with high values of woody material; 
however, the highest peak of amorphous organic matter is recorded in HL-1 section, and the lowest abundance of non-opaque in 
the HL-2. In the III/C-D is recorded a conspicuous increase in marine elements in both sections. A fan-delta paleoenvironment is 
suggested for both sections. In section HL-1, a large amount of phytoclasts and volcanoclastic detritus suggests more proximal 
position in the sedimentary body. In the HL-2 section, a large amount of marine elements suggests normal marine removed from 
active terrigenous inputs.
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RESUMO – A Sub-bacia James Ross destaca-se por possuir uma das mais completas sequências sedimentares depositadas no 
Hemisfério Sul. Este estudo tem por objetivo a caracterização da matéria orgânica sedimentar (MOS) de 32 amostras recuperadas 
das seções HL-1 (64 m) e HL-2 (59 m) atribuídas à Formação Hidden Lake (Coniaciano), com a finalidade de identificar mudanças 
paleoambientais. Os grupos Amorfo, Fitoclastos e Palinomorfos foram encontrados. A matéria orgânica sedimentar foi agrupada 
em: material amorfo, fitoclastos opacos, fitoclastos não opacos, palinomorfos continentais e palinomorfos marinhos. A distribuição 
estratigráfica dos grupos revelou três intervalos (I–III) na seção HL-1 e quatro na seção HL-2 (A–D). As mudanças paleoambientais 
foram sugeridas com base na correlação entre as seções, com auxílio das associações de fácies (AF-1–AF3), razão continental/
marinho (C/M) e análise de componentes principais. As duas seções podem ser correlacionadas da seguinte forma: I/A, II/B e 
III/C-D. O Intervalo I/A é caracterizado por altos valores de material lenhoso. O Intervalo II/B continua com valores altos de material 
lenhoso; no entanto, é marcado pelo maior pico de matéria orgânica amorfa na seção HL-1 e menor abundância de fitoclastos 
não opacos na seção HL-2. No Intervalo III/C-D é registrado um aumento significativo de elementos marinhos nas duas seções. 
O paleoambiente de leque deltaico é sugerido para as duas seções, sendo que na seção HL-1 a grande quantidade de fitoclastos e 
de detritos de origem vulcanoclástica indica um posicionamento mais proximal. Enquanto na seção HL-2, a maior quantidade de 
elementos marinhos indica um posicionamento longe do alcance do fluxo terrígeno.

Palavras-chave: palinofácies, Formação Hidden Lake, Coniaciano, Península Antártica.
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INTRODUÇÃO

Análise de palinofácies é uma abordagem interdisciplinar 
que serve especialmente na caracterização da matéria 
orgânica contida em sedimentos e rochas sedimentares. 
O conceito de palinofácies foi introduzido por Combaz 
(1964) e sua definição pode ser entendida como o estudo 
palinológico da assembleia total de matéria orgânica 
contida em um sedimento seguido pela remoção da matriz 
sedimentar (mineral) pela acidificação (Tyson, 1995).  
A análise por palinofácies envolve o estudo integrado de 
todos os aspectos das assembleias de matéria orgânica como: 
identificação dos componentes particulados individuais 
(querogênio), determinação de suas proporções relativas 
e absolutas, seus tamanhos e estado de preservação. Por 
isso, essa análise vem sendo usada com bastante sucesso na 
reconstrução paleoambiental (e.g. Gorin & Steffen, 1991; 
Tyson, 1995; Bombardiere & Gorin, 2000; Oboh-Ikuenobe 
et al., 2005, Carvalho et al., 2013).

Nas décadas de 1980 e 1990 foram intensificados 
os estudos palinológicos na Ilha James Ross (Península 
Antártica) e arredores, destacando-se os trabalhos de Pirrie 
& Riding (1988), Keating (1992), Pirrie (1994) e Riding 
et al. (1998). À exceção dos estudos sobre o querogênio 
realizados por Keating (1992) para a Formação Whisky 
Bay e Carvalho et al. (2013) para as formações Whisky 
Bay, Hidden Lake e Santa Marta (Figura 1), nenhum outro 
trabalho abordou de forma aprofundada os estudos de 
palinofácies da Antártica. Sendo assim, a interpretação dos 
diferentes paleoambientes utilizando análises de palinofácies 
da Formação Hidden Lake (Coniaciano) é o tema principal 
do estudo aqui apresentado. Com base nessa análise, foi 
possível a identificação dos principais grupos do querogênio 
(fitoclastos, matéria orgânica amorfa e palinomorfos) e a 

distribuição estratigráfica destes, durante a deposição da 
Formação Hidden Lake.

CONTEXTO GEOLÓGICO E ESTRATIGRAFIA

A Bacia Larsen, a principal bacia sedimentar a oeste da 
Península Antártica (Macdonald et al., 1988; Hathway, 2000), 
é subdividida nas sub-bacias Sul e James Ross (Figura 1).

A Sub-bacia James Ross constitui uma bacia de retroarco 
(back arc), destacando-se por possuir uma das mais espessas 
e completas sequências sedimentares depositadas entre 
o Cretáceo e o Paleógeno do Hemisfério Sul (Crame et 
al., 1996). Esta megassucessão vulcano-sedimentar foi 
dividida formalmente em três unidades litoestratigráficas: 
a Formação Nordenskjöld, o Grupo Gustav e o Grupo 
Marambio (Hathway, 2000; Hathway & Riding, 2001; 
Riding & Crame, 2002). Os depósitos do Grupo Gustav são 
caracterizados por conglomerados e brechas com clastos 
tamanho até matacão e arenitos seixosos, com ocorrência 
subordinada de arenitos mais finos, siltitos e lamitos. 
Na Ilha James Ross, suas camadas possuem mergulhos 
persistentes para leste-sudeste e gradam concordantemente 
para as sucessões sedimentares de granulometria mais fina 
do Grupo Marambio.

O Grupo Gustav foi subdividido em cinco formações 
(Ineson et al., 1986), viz., Pedersen, Lagrelius Point, 
Kotick Point, Whisky Bay e Hidden Lake (Figura 2).  
A Formação Pedersen, constituída por ruditos e arenitos 
depositados em ambientes de leques submarinos, não 
ocorre na Ilha James Ross. Os conglomerados da Formação 
Lagreluis Point afloram a sudoeste da área estudada, 
entre a Baía Holluschickie e a Ilha Persson (Figura 1).  
A Formação Kotick Point é caracterizada por uma 
sequência de mais de 700 m de arenitos cinza escuros 

Figura 1. Mapa de localização mostrando as seções estudadas, HL-1 e HL-2, amostrados estratigraficamente.

Figure 1. Location map showing the studied sections, HL-1 and HL-2, sampled stratigraphically.
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intercalados com lamitos e argilitos, sendo frequentes na 
sua porção mediana conglomerados e brechas, depósitos em 
um sistema de aprons e leques submarinos (Ineson, 1989). 
A Formação Whisky Bay, com uma espessura de até 950 
m, mostra forte variação lateral de fácies e predomínio de 
ruditos depositados em ambiente de leques submarinos. 
Na região norte da Ilha James Ross, entre a Baía Whisky 
e o Bibby Point, Ineson et al. (1986) subdividiram a esta 
unidade em três membros (Figura 2): o Membro Bibby 
Point, com cerca de 80 m de espessura, compreende 
arenitos siltosos fortemente bioturbados com intercalações 
lenticulares de brechas. O Membro Lewis Hill, com 400–
500 m de espessura, compreende conglomerados gradados 
canalizados e arenitos seixosos. O Membro Brandy Bay 
apresenta entre 200 e 40 m de espessura, e é formado, na 
base, por brechas estratificadas, conglomerados gradados 
e arenitos seixosos com intercalações de lamitos. Sua parte 
superior é dominada por lamitos e argilitos finamente 
intercalados com arenitos muito finos a finos gradados.

O contato superior com os depósitos da Formação 
Hidden Lake, constitui uma discordância angular que, 
segundo Crame et al. (2006), possui idade Turoniano–
Coniaciano, e teria sido originada por um evento 
transgressivo (Ineson et al., 1986).

Litoestratigrafia da Formação Hidden Lake
As “camadas Hidden Lake” foram originalmente 

definidas por Bibby (1966) em uma ravina cerca de 1,5 km 
a sudeste da Baía Holluschickie e 2 km a norte do Lago 
Hidden (Figura 1). A unidade possui uma espessura estimada 
em 400 m na região do Lago Hidden, adelgaçando-se para 

norte, atingindo 365 m na região da Baía Brandy e 300 m 
na região do Bibby Point (Ineson et al., 1986), onde estão 
os afloramentos estudados.

A Formação Hidden Lake mostra, de modo geral, uma 
granodecrescência ascendente, sendo dominada por arenitos 
e conglomerados em sua metade inferior, gradando para 
uma sucessão de arenitos e lamitos intercalados na parte 
superior. Uma feição comum é a presença de fragmentos de 
pomes achatados, lapilli acrescionais e bombas vulcânicas 
retrabalhadas, indicando atividade vulcânica explosiva 
contemporânea (Whitham et al., 2006).

Com base na megafauna de invertebrados, Ineson et al. 
(1986) inicialmente inferiram ser a Formação Hidden Lake 
de idade coniaciana–santoniana. Outros trabalhos abordando 
a megafauna e a palinologia revelaram idades variando do 
Cenomaniano (Olivero & Palamarczuk, 1987) ao Turoniano–
Santoniano (Baldoni & Medina, 1989). Em 1992, Riding & 
Crame, após análise palinológica de depósitos desta unidade 
na Ilha James Ross, sugeriram uma idade neoconiaciana–
santoniana, como proposto por Ineson et al. (1986).  
A Formação Hidden Lake foi datada pelo método do isótopo 
87Sr/ 86Sr, sendo a base da unidade datada em 88 Ma e o topo 
em 87,4 Ma (McArthur et al., 2000) atribuindo nesse caso a 
idade eoconiaciana.

MATERIAL E MÉTODOS

Seções estudadas
Para a aplicação da análise de palinofácies foram selecionadas 

duas seções denominadas de HL-1 (68°48’50,8”S/57°54’48,3”O, 
SAD69) e HL-2 (63°48’30”S/ 57°52’59”O, SAD69) pertencentes 

Figura 2. Esquema litoestratigráfico da seção cretácea da Ilha James Ross (adaptado de Crame et al., 2006). Destaque para Formação Hidden 
Lake. Área hachurada, hiato erosional.

Figure 2. Lithostratigraphic scheme of the Cretaceous section on the James Ross Island (adapted from Crame et al., 2006). Highlight for Hidden 
Lake Formation. Hatched area, erosional hiatus.
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à Formação Hidden Lake. As seções estão localizadas no setor 
norte da Ilha James Ross (Figura 1), na vertente sudeste do 
vale, cuja drenagem desemboca no canal do Príncipe Gustavo, 
próximo à estação polar Georg Mendel (República Tcheca), 
distanciados por 750 m.

A coleta do material foi realizada entre os dias 5 e 13 
de fevereiro de 2007, durante a XXV Operação Antártica 
Brasileira (2006–2007), no quadro do projeto “Prospecção 
de fósseis do Cretáceo da Bacia de James Ross, Antártica 
Oriental” (PROANTAR-CNPq).

Os afloramentos foram descritos a partir da elaboração 
de perfis verticais na escala 1:50 (Figuras 3, 4), elaborados 
segundo o esquema proposto por Selley (1968, 1985), tendo 
sido descritas a forma, espessura e estrutura interna das 
camadas; tipos de contatos; variações laterais de camadas 
e estratos; as cores, a textura e a composição mineralógica, 
bem como o conteúdo paleontológico. As litofácies foram 
descritas conforme as propostas de Selley (1985), Miall (1985) 
e Borghi (2000), tendo como base o trabalho de Whitham et 
al. (2006) na mesma região.

As amostras para a realização de análises palinofaciológicas 
foram coletadas principalmente em camadas pelíticas 
(argilitos, siltitos e lamitos), que são relativamente escassas 
nas duas seções estudadas. O perfil denominado HL-1 possui 
64 m de espessura, sendo coletadas 10 amostras. Já na seção 
HL-2 de 59 m de espessura, foram coletadas 22 amostras 
(Figuras 3, 4).

O processamento dos sedimentos foi realizado nas 
dependências do Laboratório de Paleoecologia Vegetal, 
Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu 
Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
O procedimento consistiu na utilização da metodologia 
padrão, i.e., ataque com ácidos clorídrico e fluorídrico 
para remover a fração mineral sem a utilização de métodos 
oxidativos (e.g. Tyson, 1995; Mendonça-Filho et al., 
2010). Posteriormente seguiu a montagem das lâminas 
organopalinológicas. As lâminas foram analisadas sob 
microscópio de luz branca transmitida e luz azul incidente 
(fluorescência).

Em cada amostra, foram contadas 300 partículas, 
referente aos três grupos e seus subgrupos do querogênio: 
palinomorfos, fitoclastos e matéria orgânica amorfa (MOA) 
de acordo com a classificação proposta por Mendonça-Filho 
et al. (2012). A contagem das partículas é apresentada em 
valores absolutos.

As amostras foram submetidas à análise de Carbono 
Orgânico Total (COT), de acordo com o procedimento 
padrão do Laboratório de Palinofácies & Fácies Orgânica, 
IGEO/UFRJ. A análise foi obtida utilizando-se o analisador 
SC-144DR LECO, um instrumento de quantificação 
simultânea de carbono e de enxofre, a partir de um detector 
de infravermelho.

Com a finalidade de distinguir as associações dos 
constituintes do querogênio, a contagem das partículas foi 

Figura 3. Perfil litológico da seção HL-1 com indicação dos níveis das amostras (círculos). Abreviação: AF2, Associação de Fácies 2.

Figure 3. Lithological profile of HL-1 section with indication of the sample levels (circles). Abbreviations: AF2, Facies Association 2. 

HL-1
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submetida à análise de agrupamento (modo-R) usando o 
programa STATISTICA.

Análise de Componentes Principais (PCA) foi utilizada 
para tentativamente correlacionar as duas seções estudadas 
com base na disposição da matéria orgânica sedimentar ao 
longo das seções. O método extrai as informações de conjunto 
de dados permitindo explicar a maior parte da variabilidade 
de um componente, no caso a matéria orgânica sedimentar.  
A análise foi realizada usando o programa PAST, versão 2.17c 
(Hammer et al., 2001).

RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO 
PALEOAMBIENTAL

Caracterização litofaciológica
Os perfis HL-1 e HL-2 (Figuras 3, 4) estão expostos em 

duas grandes ravinas e, em ambos, as camadas sedimentares 
mergulham para sudeste, com ângulos em torno de 15º. Foram 
reconhecidas oito litofácies, baseadas na caracterização 
faciológica elaborada por Whitham et al. (2006) na mesma 
região deste estudo.

Na Tabela 1 estão identificadas e descritas cada uma 
das litofácies presentes nos perfis estudados, sendo que as 
“Camadas Amarelas”, aqui definidas, foram consideradas a 
despeito de sua origem duvidosa.

Foram reconhecidas três associações de fácies nos perfis 
estudados:
AF-1. Os 48,7 m basais do perfil HL-1 e os 26 m do perfil 
HL-2 são caracterizados pela alternância das litofácies 
F2, F3 e F5. Subordinadamente, ocorrem as litofácies 
F7 e, no perfil HL-2, as “camadas amarelas” (F8).  
A AF-1 no perfil HL-1 é associada aos leques deltaicos 
vulcanoclásticos definidos por Whitham et al. (2006) para 
a base da Formação Hidden Lake, onde observa-se a ampla 
predominância de fluxos sedimentares densos ricos em 
detritos vulcanoclásticos (F3) derivados da intensa atividade 
piroclástica no arco, intercalados com as vaques seixosas 
e vaques (F2) derivadas de fluxos densos concentrados ou 
de correntes de turbidez de alta concentração. No perfil 
HL-2 observa-se a mesma sucessão F2-F3, entretanto, em 
estratos mais delgados do que em HL-1 e com uma maior 
frequência de F5 ao longo de toda a seção. Os intervalos 
areníticos finos incluídos na F5 foram depositados por fluxos 
turbulentos densos, ou retrabalhamento de sedimentos por 
correntes de fundo e, os lamitos representam depósitos 
suspensivos ou o produto de fluxos de baixa concentração. 
Comparando-se esta associação de fácies nos dois perfis, 
conclui-se que ambos os intervalos representam depósitos 
de leque deltaico vulcanoclástico com aporte de fluxos 
sedimentares densos provenientes do arco vulcânico com 

Figura 4. Perfil litológico da seção HL-2 com indicação dos níveis das amostras (círculos).

Figure 4. Lithological profile of HL-2 section with indication of the sample levels (circles).

HL-2
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intensa atividade piroclástica, intercalados com fluxos 
turbulentos de elevada concentração. A maior frequência de 
estratos de arenitos e lamitos interlaminados (F5) em HL-2 
indica que este afloramento localiza-se em porção mais 
marginal do corpo deltaico, com menor aporte continental e 
maior influência do ambiente de assoalho da bacia (AF-3),  
onde predominam os depósitos de decantação de finos e 
fluxos de baixa concentração.
AF-2. Identificada principalmente na porção mediana do 
perfil HL-2 (intervalo 26,5 a 35,5 m), caracterizando-se 
por arenitos com estratificação cruzada acanalada em 
cosets com espessuras variando de 50 cm a 1,5 m (F7), 
associados a arenitos finos e lamitos intercalados (F5), 
arenitos lamosos (vaques) maciços a mal estratificados 
(F2) e, escassamente, camadas delgadas de arenitos médios 
a finos com gradação normal (F4?). Na base do perfil 
HL-2 (intervalo 26,5 a 30 m), destaca-se um estrato de 
arenitos com estratificação cruzada acanalada, capeado 
por um intervalo de quase 2 m de arenitos finos e pelitos 
que, em afloramento, apresenta grande continuidade 
lateral. No perfil HL-1, intervalo semelhante ocorre entre 
48,7 e 50 m, podendo ambos serem utilizados como 
datum de correlação entre os perfis. Estas litofácies estão 
relacionadas à associação de pavimento da bacia (sensu 
Whitham et al., 2006), em um ambiente marinho profundo 
com a migração de dunas de grande porte provavelmente 
através de correntes de maré, induzidas por altos e baixos 
topográficos na bacia, que podem ter amplificado as 
correntes. As camadas de vaques e vaques seixosas podem 
ter sido geradas através de fluxos gravitacionais a partir 
desses altos topográficos internos e/ou da borda da bacia.
AF-3. Representada no quarto superior do perfil HL-1 
(acima de 50 m) e na metade superior de HL-2 (acima 
de 35,5 m), predominam litofácies derivadas de fluxos 
sedimentares densos (F1, F2, F6) com intercalações 
de estratos areníticos e lamíticos (F5) e, na base do 
intervalo, arenitos com estratificação cruzada (F7). 
Foram descritos escassos depósitos das litofácies F3, F4 
e F9. O principal aspecto que diferencia esta associação 
da AF-1 é o desaparecimento das camadas de arenitos 
vulcanoclásticos com estratificação horizontal, que indica 
uma interrupção aparentemente repentina do aporte de 
fluxos sedimentares densos ricos em detritos neovulcânicos 
na bacia, sugerindo uma diminuição acentuada na atividade 
piroclástica no arco. O intervalo superior de ambos os 
perfis é caracterizado por abundantes camadas de vaques, 
vaques seixosas e conglomerados lamosos derivados de 
fluxos densos concentrados (F1, F2, F4), com intercalações 
delgadas a espessas de arenitos finos e lamitos laminados 
(F5). Outro aspecto notável desta associação, presente no 
perfil HL-2, são as camadas de brechas sustentadas por 
litoclastos tamanho matacão (F6) formados por arenitos 
e lamitos finamente intercalados (F5). Este intervalo 
também é aqui relacionado à associação de assoalho da 
bacia sugerindo um período de intensificação dos altos 
estruturais intrabasinais, de onde eram gerados abundantes 
fluxos gravitacionais (F1, F2, F4), bem como depósitos 

de deslizamentos (F6). Os intervalos de arenitos finos e 
pelitos intercalados (F5), e as camadas lamíticas, indicam 
períodos de baixa energia, com deposição por decantação 
de finos ou fluxos de baixa concentração.

Constituintes da matéria orgânica sedimentar
Todas as 32 amostras preparadas apresentaram boa 

recuperação de matéria orgânica sedimentar. A preservação 
foi de moderada a boa possibilitando a identificação dos 
três principais grupos do querogênio e seus subgrupos: (i) 
Grupo Amorfo (pseudoamorfa e matéria orgânica amorfa); 
(ii) Grupo Fitoclastos (fitoclastos opacos alongados e 
equidimensionais, fitoclastos não opacos bioestruturados 
e não bioestruturados, cutículas, membranas); (iii) Grupo 
Palinomorfos (esporos, grãos de pólen, Botryococcus, cistos 
de dinoflagelados). A presença de cistos de dinoflagelados 
em todas as amostras comprova que as seções foram 
depositadas em ambiente marinho.

Os componentes do querogênio foram agrupados em cinco 
associações conforme a sua origem e nomeados de acordo com 
o componente mais significativo: material amorfo, fitoclastos 
opacos, fitoclastos não opacos, palinomorfos continentais e 
palinomorfos marinhos. 

Os teores de COT nas duas seções (HL-1 e HL-2) 
apresentaram valores inferiores a 1%, com exceção da 
amostra 8,3 m da seção HL-1 com 1,1%, caracterizando 
um baixo acúmulo de matéria orgânica no ambiente, que é 
típico de ambiente com oxigenação que não permite uma 
boa preservação de matéria orgânica, corroborando com a 
descrição paleoambiental encontrada na bibliografia e no 
presente estudo.

MOP na Seção HL-1
Na Seção HL-1 observa-se um predomínio das 

partículas de fitoclastos com uma média de 191,8, seguida 
de palinomorfos com 80,2. Matéria orgânica amorfa 
representa 43,5 do total do querogênio. Os fitoclastos 
não-opacos não-bioestruturados (Nop-NBio) são os mais 
abundantes de todos os constituintes da MOP (média de 
109,0), seguido dos não-opacos bioestruturados (Nop-
Bio) (45,3). Entre os palinomorfos é registrada uma 
grande quantidade de cistos de dinoflagelados do grupo 
peridinioides (e.g. Isabelidinium) e de esporos. A grande 
quantidade de material continental na seção denota uma 
forte influência continental.

Com auxílio da análise de agrupamento estratigraficamente 
restringida (CONISS) foram identificados três intervalos 
(I-III) (Figura 5).

No Intervalo I ocorre uma predominância de fitoclastos 
opacos, sendo que os outros grupos ficam próximos as suas 
médias de abundância (Apêndice 1). A origem dessas partículas 
provavelmente tem relação com a pirólise natural, uma vez 
que em toda seção é registrada sedimentação vulcanoclástica. 
Portanto, pode ser inferido que durante a deposição do 
Intervalo I foi quando ocorreu a maior intensidade de atividade 
vulcânica na seção. Devem ser destacados os altos valores de 
cistos de dinoflagelados nesse intervalo. 
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HL-1

Figura 5. Distribuição estratigráfica da matéria orgânica sedimentar da seção HL-1 e dendrograma estratigraficamente restringido (CONISS) 
destacando os intervalos identificados.

Figure 5. Stratigraphic distribution of sedimentary organic matter of HL-1 section and stratigraphically constrained dendrograms (CONISS) 
highlighted the identified intervals.

No Intervalo II predominam as partículas Nop-NBio 
que de maneira geral indicam sedimentação em ambiente 
marinho mais proximal (e.g. Tyson, 1995; Carvalho et al., 
2013) (Figura 5). Essa interpretação é corroborada pela menor 
quantidade de elementos marinhos na seção HL-1(Figura 5). 
MOA também registra a maior abundância nesse intervalo. 
Essas partículas são representadas principalmente por 
pseudoamorfas que são originadas de material continental 
(e.g. cutículas) (Mendonça-Filho et al., 2012).

O Intervalo III é caracterizado pelo predomínio conspícuo 
de dinocistos, acompanhado dos menores valores de Nop-
NBio (Figura 5). Palinomorfos continentais, especialmente 
grãos de pólen, também apresentam valores significativos 
(Apêndice 1).

MOP da Seção HL-2
Na seção HL-2 também se observa um predomínio das 

partículas de fitoclastos (217,4), seguida de palinomorfos 
com 60,8 e MOA com 25,2. A análise de agrupamento 
revelou quatro intervalos (A-D) (Figura 6). Embora, 
também ocorra a predominância dos fitoclastos Nop-
NBio, deve ser destacado a forte influência dos elementos 
marinhos na seção. O Intervalo A é caracterizado por 
valores significativos de fitoclastos opacos e especialmente 
de palinomorfos marinhos. Nop-NBio são significativos 
no Intervalo A, mas mostram uma tendência suave de 
diminuição para o topo do intervalo (Figura 6). Ao contrário 
ocorre com os palinomorfos continentais que registram o 

maior pico em abundância no topo do intervalo e os cistos 
de dinoflagelados que registram o segundo maior pico na 
seção HL-2 (Figura 6). Esses picos marcam a passagem para 
o Intervalo B que é caracterizado por aumento significativo 
dos não-opacos e diminuição de todos os outros elementos 
(Figura 6). 

O Intervalo C é caracterizado pela predominância de 
elementos marinhos na seção, acompanhado de valores 
significativos de MOA (Figura 6). Deve ser destacado que 
nesse intervalo, foram registradas apenas 3 partículas de 
fitoclastos não-opacos (Apêndice 1) no nível de 26,9 m 
(Figura 6), representando a menor abundância desse grupo 
nas duas seções estudadas.

A diminuição drástica desses elementos lenhosos 
sugere que nesse intervalo ocorreu provavelmente um 
deslocamento lateral do fluxo terrígeno para outro sítio 
de deposição ou uma subida do nível do mar. A primeira 
interpretação parece mais plausível, pois para Formação 
Hidden Lake é interpretado como um ambiente de leque 
deltaico vulcanoclástico (Whitham et al., 2006). Esse tipo 
de sedimentação comumente sofre deslocamentos laterais 
por causa de ações de correntes. Carvalho et al. (2013) 
estudando a mesma seção, interpretam que a sucessão 
cretácea (Albiano–Campaniano), incluindo a Formação 
Hidden Lake, mostra uma tendência de regressão para topo, 
com aumento significativo de elementos continentais.

O Intervalo D é caracterizado pelo retorno da 
sedimentação de elementos continentais, especialmente 
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Figure 7. Distribuição estratigráfica da razão C/M e os escores do primeiro componente do PCA da seções estudadas. Linhas pontilhadas, 
valores médios.

Figure 7. Stratigraphic distribution of the C/M ratio and scores of the first component from PCA of studied sections.  Dashed line, average values.

HL-2HL-1

Figura 6. Distribuição estratigráfica da matéria orgânica sedimentar da seção HL-2 e dendrograma estratigraficamente restringido (CONISS) 
destacando os intervalos identificados.

Figure 6. Stratigraphic distribution of sedimentary organic matter of HL-2 section and stratigraphically constrained dendrograms (CONISS) 
highlighted the identified intervals.

HL-2
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Nop-NBio que registram o maior valor médio da seção 
HL-2. Esse intervalo mostra as mesmas características que 
o Intervalo B.

DISCUSSÃO

Evolução paleoambiental
Embora seja da mesma idade e distanciados em apenas 

750 m, a sedimentação orgânica parece ter sido distinta entre 
as duas seções estudadas, com a seção HL-1 recebendo maior 
aporte de partículas de origem continental do que a HL-2. 
Os períodos de maior suprimento de material orgânico de 
origem continental são marcados por valores mais elevados 
de fitoclastos. Por outro lado, nos períodos de menor aporte, 
o material marinho (cistos de dinoflagelados) e material 
amorfo mostram valores elevados. Sendo assim, foram usadas 
tentativamente para correlacionar as duas seções estudadas, 
a razão continental/marinho (C/M) que representa essa 
oscilação da intensidade e/ou deslocamentos laterais do aporte 
terrígeno, associações de litofácies e a análise de componentes 
principais (PCA).

Nas seções estudadas os limites entre as associações 
de fácies são bem marcados, especialmente o limite entre 
a AF-1 para AF-2 (ver Figuras 3, 4). Por isso, o limite 
serviu como marco para correlação lateral entre as seções 
estudadas. Essa transição representa uma mudança de uma 
condição de forte aporte de detritos ricos em componentes 
vulcanoclásticos, provenientes do arco vulcânico, para uma 
sedimentação mais fina típica de assoalho de bacia. Essa 
mudança reflete no tipo de matéria orgânica sedimentar. 
Em ambas as seções ocorrem uma queda acentuada de 
partículas continentais acompanhada de aumento de 
elementos marinhos corroborada pela curva da razão 
C/M (Figura 7). O PCA confirma a queda dos elementos 
marinhos a partir da mudança da AF-1 para AF-2. Os dois 
primeiros componentes revelados pela análise da seção 
HL-1 (Nop-NBio e NopBio) explicam mais que 60% da 
variação da matéria orgânica sedimentar, por isso esses 
componentes são interpretados como um fator de influência 
terrígena representado pela curva do eixo 1 (Figura 7). O 
mesmo ocorre na seção HL-2, a soma dos dois componentes 

Figura 8. Ilustração esquemática dos grupos de palinofácies usados para interpretações paleoambientais. Chave para campos de palinofácies 
marinha definido usando diagrama ternário (Tyson, 1995; Mendonça-Filho et al., 2011; Zooba et al., 2015): I, plataforma altamente proximal 
ou bacia; II, bacia marginal disóxica-anóxica; III, plataforma heterolítica óxica (plataforma proximal); IV, transição plataforma para bacia; V, 
plataforma óxica dominada por lama (plataforma distal); VI, plataforma proximal subóxica-anóxica; VII, “plataforma” distal disóxica-anóxica; 
VIII, plataforma distal disóxica-óxica; IX, bacia proximal subóxica-anóxica, plataforma carbonática, marinho restrito (proximal) ou laguna.

Figure 8. Schematic illustration of palynofacies groups used for  paleoenvironmental interpretations. Key to marine palynofacies fields defined 
using a ternary diagram (Tyson, 1995; Mendonça-Filho et al., 2011; Zooba et al., 2015): I, highly proximal shelf or basin; II, marginal dysoxic-
anoxic basin; III, heterolithic oxic shelf (proximal shelf); IV, shelf to basin transition; V, mud-dominated oxic shelf (distal shelf); VI, proximal 
suboxic-anoxic shelf; VII, distal dysoxic-anoxic “shelf”; VIII, distal dysoxic-oxic shelf; IX, proximal suboxic-anoxic basin, carbonate shelf, restricted 
marine (proximal) or lagoon.
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HL-1 (Nop-NBio e NopBio) explicam mais 85%. Portanto, 
as curvas dos eixos 1 de ambas as seções indicam de fato 
a variação do fluxo de elementos continentais. As curvas 
do eixo 1 e da razão C/M nas seções HL-1 e Hl-2 mostram 
uma mudança abrupta a 49,8 e 26,8 m, respectivamente. 
Essas mudanças são coincidentes com a transição entres 

AF-1 e AF-2. Integrando essas informações, foi possível 
satisfatoriamente correlacionar as seções pelos intervalos 
revelados pela análise de agrupamento da seguinte forma: 
Intervalo I/A, Intervalo I-II/B e Intervalo III/C-D.

Para auxiliar a interpretação paleoambiental foi utilizado 
o diagrama ternário fitoclastos+palinomorfos continentais-

Tabela 1. Caracterização das litofácies presentes nos perfis HL-1 e HL-2, Formação Hidden Lake, norte da Ilha James Ross.

Table 1. Lithofacies characterization of HL-1 and HL-2 graphic logs, Hidden Lake Formation, north of James Ross Island.

Litofácies Diagnose Descrição Interpretação Perfil 
HL-1

Perfil 
HL-2

F1
Conglomerado 
maciço ou 
gradado

Arcabouço formado por clastos subarredondados a 
arredondados de rochas sedimentares e vulcânicas, 
matriz de arenito lítico (vulcanoclástico) seixoso. 
Camadas lenticulares espessuras entre 1 e 4m, com 
bases erosivas.

Fluxos densos de sedimentos (sediment 
gravity flows sensu Mulder & Alexander, 
2001), sendo que as bases erosivas 
indicam fluxo turbulento.

4,3% 3,9%

F2 Arenito lamoso 
seixoso gradado

Arenitos líticos médios a muito grossos, ricos em 
matriz lamosa, com seixos de rochas pelíticas e vul-
cânicas subangulosos a subarredondado, esverdeados, 
dispostos em camada lenticulares com espessuras entre 
0,15 e 4,5 m, com superfícies basais fortemente erosi-
vas. Gradação normal, raramente inversa.

Fluxos densos concentrados ou correntes 
de turbidez de alta concentração (high 
concentration turbidity currents). Bases 
erosivas indicam fluxos turbulentos e a 
gradação indica desaceleração dos fluxos.

31,7% 42,1%

F3

Arenito com 
estratificação/
laminação plano-
paralela

Camadas com espessuras entre 1 e 5 m, com estratifi-
cação definida pela alternância de lâminas e camadas 
delgadas de arenitos finos a grossos de coloração es-
verdeada a castanha, mal selecionados, com abundan-
tes fitoclastos nos planos de estratificação/laminação. 
Frequentes na base das camadas intervalos seixosos 
(litoclastos sedimentares e vulcânicos) 

Fluxos densos concentrados (fluxos 
hiperpicnais). As bases erosivas e as 
estruturas de corte e preenchimento 
causadas pelos raros seixos e calhaus 
indicam fluxos turbulentos

49,0% 15,6%

F4
Arenito com 
acamamento 
médio a espesso

Arenitos líticos finos a grossos dispostos camadas 
gradadas com 5 a 60 cm de espessura, com base 
maciça sobrepostas por intervalo com laminação 
paralela que, em alguns casos, é sucedido por arenitos 
finos com laminação cruzada. O contato basal das 
camadas é plano, localmente erosivo ou produzindo 
marcas de carga sobre camadas lutíticas.

Fluxos densos de sedimentos cuja 
turbulência é indicada pelas bases 
erosivas e pela gradação.

1,9% 2%

F5

Arenitos 
e lamitos 
finamente 
intercalados

Interlaminações finas de arenitos finos e médios; 
camadas lamíticas com intercalações finas de 
arenitos com até 70 cm de espessura; e ciclos 
granodecrescentes com espessuras de até 40 cm de 
arenitos com laminação cruzada gradando para lamitos 
maciços. Muitos desses estratos apresentam grande 
continuidade lateral.

Os intervalos areníticos podem 
representar fluxos turbulentos densos, 
ou retrabalhamento de sedimentos por 
correntes de fundo. Os lamitos intercalados 
representam depósitos suspensivos ou o 
produto de fluxos de baixa concentração 
(low concentration flow).

11,0% 20,5%

F6 Camadas 
caóticas

Brechas sustentadas pelos clastos com espessuras 
variando de 0,5 a 2 m, com clastos tamanho seixo 
a matacão constituídos por arenitos finos e lamitos 
siltosos finamente interlaminados. A matriz é formada 
de arenito lamoso seixoso de coloração alaranjada.

Fluxos sedimentares densos, que incluem 
escorregamentos e deslizamentos até 
fluxos gravitacionais coesivos.

- 5,5%

F7
Arenito com 
estratificação 
cruzada

Arenitos médios a grossos com estratificação cruzada 
planar (?) e acanaladas em sets individuais, com bases 
erosivas marcadas por grânulos e seixos dispersos, em 
camadas lenticulares decimétricas, não mais espessas 
que 50 cm. Nesses sets, os planos das cruzadas podem 
conter lâminas pelíticas, indicando movimentação 
episódica da forma de leito.

Migração de formas de leito de média 
e grande escala (dunas sensu Ashley, 
1990), através de correntes de fundo 
intermitentes.

2,1% 7%

F8 “Camadas 
amarelas”

Exclusivamente descrita no perfil HL-2, constituem 
camadas siltíticas com espessura variando de 5 a 30 
cm, de coloração amarelo pálido, caracterizadas pelo 
elevado conteúdo de fragmentos de talos e troncos 
carbonizados.

Aventa-se a hipótese de terem sido geradas 
através de fluxos piroclásticos que penetraram 
na bacia sobre o oceano, trazendo consigo 
lenhos carbonizados envoltos em cinza 
vulcânica, que posteriormente sofreu 
argilização no meio marinho.

- 3,4%
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MOA marinha-palinomorfos marinhos de acordo com a 
proposta de Tyson (1995) e Zobaa et al. (2015) (Figura 8).

Intervalo I/A
Intervalo A (1,8–8,0 m) é registrado somente no HL-2 

sendo caracterizado por uma sedimentação intensa de 
material lenhoso (não-opaco não-bioestruturado) com 
média muito superior à média geral de todos dos intervalos 
(Tabelas 1, 2). No entanto, esse grupo mostra uma tendência 
de diminuição para o topo do intervalo acompanhado com o 
aumento progressivo de elementos marinhos. No diagrama 
ternário fitoclastos+palinomorfos continentais-MOA 
marinha-palinomorfos marinhos (Figura 8), as amostras 
são plotadas no campo I (plataforma altamente proximal 
ou bacia) e campo III (plataforma heterolítica proximal) 
corroborando o forte fluxo de material terrígeno (Nop-NBio) 
na plataforma e com a AF-1 que compreende aporte de 
detritos ricos em componentes vulcanoclásticos provenientes 
do arco vulcânico.

Intervalo II/B
A sedimentação continental continua intensa, sugerida 

pela alta abundância de elementos lenhosos, especialmente 
de fitoclastos não-opacos não-bioestruturados. No entanto, 
em ambas as seções uma diminuição desses elementos 
é registrada para o topo do intervalo. O limite entre esse 
intervalo e o subsequente (Intervalo III/C-D) é marcado 
pelo maior pico de MOA na seção HL-1 (ver Figura 5).  
Já na seção HL-2 o limite é marcado pela menor abundância 
da associação fitoclastos não-opacos (não-opaco-não-
bioestruturados e cutículas) (ver Figura 6). A queda dos 
elementos continentais nas duas seções é acompanhada 
pelo aumento progressivo dos elementos marinhos. No 
entanto, pelo diagrama ternário, as amostras do Intervalo II/B 
ainda são plotadas principalmente no campo I (plataforma 
altamente proximal ou bacia) e no campo II (bacia marginal 
disóxica-anóxica) indicando contínuo fluxo de material 
terrígeno (Nop-NBio) na plataforma.

Intervalo III/C-D
O aumento progressivo de elementos marinhos iniciado 

no intervalo anterior continua no Intervalo C, culminando 
com o maior pico de elementos marinhos na seção HL-1 
(55,8 m). No entanto, esse aumento é manifestado mais 
fortemente na seção HL-2. Na seção HL-1 persiste a 
deposição de elementos continentais, especialmente 

por palinomorfos e fitoclastos opacos. Essas evidências 
sugerem que durante a deposição do Intervalo C, a seção 
HL-2 encontrava-se mais distal em relação a HL-1, longe 
da sedimentação terrígena. Outra interpretação seria que 
deslocamentos laterais direcionavam o maior aporte de 
sedimentos para a seção HL-1.

O aumento de elementos marinhos, especialmente na seção 
HL-2 reflete no diagrama ternário. As amostras são plotadas 
em cinco campos diferentes: I, II, III, IVa e V. Os campos 
IV e V registrados pela primeira vez nas seções estudadas 
sugerem um paleoambiente transição de plataforma para bacia 
e plataforma óxica dominada por lama, respectivamente. Esse 
intervalo coincide com a ocorrência das AF-2 e AF-3 que têm 
como característica principal a sedimentação mais fina típica 
de assoalho de bacia.

CONCLUSÕES

As sucessões estudadas apresentaram de moderada a boa 
recuperação dos componentes do querogênio. Observou-se 
o predomínio dos fitoclastos, especialmente Nop-NBio, 
nas duas seções seguido do grupo dos palinomorfos, 
representados principalmente pelos esporomorfos (grãos 
de pólen e esporos), além de microfitoplâncton marinho.  
A presença de cistos de dinoflagelados ao longo de ambas 
as seções comprova que o paleoambiente foi eminentemente 
marinho, tendo recebido pulsos de maior ou menor 
intensidade de detritos continentais. Através da composição 
e da variação quantitativa dos elementos do querogênio, 
concluiu-se que a seção HL-1 apresenta maior quantidade 
de elementos continentais do que a HL-2. O paleoambiente 
deposicional indicado pelas associações de fácies e os 
componentes orgânicos sugerem um ambiente de leque 
deltaico, sendo que na seção HL-1 preponderou um regime 
óxico com grande quantidade de fitoclastos e de detritos 
de origem vulcanoclástica, sugerindo um posicionamento 
mais proximal no corpo sedimentar. Já na seção HL-2, 
o posicionamento seria em uma porção mais externa do 
leque deltaico, com maior influência de uma sedimentação 
eminentemente marinha indicada pela presença de camadas 
pelíticas e cistos de dinoflagelados.
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Apêndice 1. Contagem das partículas orgânicas por amostras das seções HL-1 e HL2.

Appendix 1. Organic particle counts by samples of sections HL-1 and HL2.

Seções Nível 
(m) MOA Pseudo-

amorfa Resina Opacos N.OP-
BIO

N.OP-N.
BIO Cutículas Membrana Esporos Grãos de 

pólen
Botryo-
coccus Dinocistos

HL1

8,3 12 15 8 74 35 115 16 0 25 14 0 46
8,87 6 21 14 44 48 100 16 0 46 13 0 24
28,5 7 26 9 43 67 90 6 0 27 8 0 37
37,6 13 15 3 29 30 99 21 0 41 16 0 34
39,0 63 35 4 19 14 121 11 0 18 20 0 19
44,2 1 10 11 6 33 149 2 0 55 17 0 16
49,5 23 23 6 27 45 136 5 0 21 11 3 5
49,8 42 6 12 30 54 99 5 0 28 4 6 16
55,8 12 2 4 1 52 85 3 0 28 12 0 105
61,0 20 2 6 12 75 96 5 0 33 4 5 51

Média 19,9 15,5 7,7 28,5 45,3 109 9 0 32,2 11,9 1,4 35,3

HL2

1,8 12 3 5 12 138 90 7 0 15 9 2 16
3,25 8 2 7 10 85 155 3 0 6 4 0 33
3,8 15 1 22 23 35 185 2 0 6 3 0 11
6,65 5 1 2 6 60 74 6 0 49 27 0 90
7,41 9 0 8 6 141 84 10 2 22 4 3 32

10,71 10 3 4 22 14 220 3 1 6 3 1 21
11,66 6 7 0 1 130 116 9 3 14 7 0 25
12,86 42 0 6 5 138 86 2 1 9 3 6 18
12,96 13 0 2 5 102 164 2 1 5 0 4 13
15,66 13 5 0 14 147 102 2 0 9 8 3 13
20,38 25 6 0 4 92 130 4 1 15 8 4 24
26,83 9 31 0 0 3 9 3 0 7 8 0 78
30,78 2 4 1 14 86 98 4 3 28 4 1 67
32,98 12 7 0 7 40 110 6 2 34 13 6 62
34,99 101 16 3 4 20 58 7 3 24 7 0 64
40,24 2 5 0 3 68 104 3 4 18 11 0 100
42,84 28 3 0 2 52 186 1 0 5 1 0 28
43,89 59 18 1 10 15 158 4 3 8 5 0 19
44,49 1 1 0 2 62 188 12 1 7 10 1 32
46,94 0 1 1 4 91 112 3 0 7 4 0 84
58,35 5 1 1 8 50 213 0 0 7 3 0 19
59,6 0 0 0 2 37 252 0 0 7 0 1 7

Média 17,1 5,2 2,9 7,5 73,0 131,5 4,2 1,1 14,0 6,5 1,5 38,9


