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Os ostracodes são microcrustáceos amplamente empregados em estudos paleoambientais, 
paleocológicos, bioestratigráficos e paleogeográficos, sendo indicadores de batimetria, 
salinidade e temperatura. A Formação Pirabas tem se destacado como a unidade terciária mais 
fossilífera do Brasil. Juntamente com os foraminíferos, os ostracodes são os microfósseis mais 
abundantes nesta formação, apresentando um dos raros registros da microfauna marinha 
miocênica da região costeira do Brasil. O foco desta pesquisa é a família Cytheruridae G. W. 
Mueller, 1894, representada por espécimes com carapaça muito pequena e fina, presentes em 
sedimentos finos a muito finos, o que explicaria o motivo dela estar pouco representada na 
maioria das listas já publicadas, principalmente de ostracodes de águas marinhas profundas. 
Este trabalho pretende desenvolver o estudo taxonômico, com descrição de espécies, 
objetivando o apuramento das interpretações paleoambientais, bioestratigráficas e 
paleozoogeográficas com base nesta família. As 25 amostras de rochas carbonáticas 
estudadas são pertencentes ao testemunho de sondagem FPR-192 com cerca de 43 metros 
cedidos pela Votorantim Cimentos/Brasil, provenientes do sudeste do Município de Primavera, 
Pará, e preparadas pelos métodos convencionais para recuperação de microfósseis calcários. 
Foram separadas 16 gramas de cada amostra, para posterior triagem no microscópio 
estereoscópico. Os ostracodes triados foram condicionados em lâminas plummer por 
semelhança morfológica. Para a identificação taxonômica foi utilizado o MEV, com geração de 
fotomicrografias, e consultas às referências bibliográficas especializadas. Em análise 
preliminar, as amostras mais representativas foram a FPR-192 AM 01, FPR-192 AM 13 e FPR-
192 AM 22, estas tiveram especial atenção devido à microfauna abundante com foraminíferos 
bentônicos, planctônicos e evidente peculiaridade genérica da ostracofauna com relativa 
riqueza de cytherurídeos. Estas amostras receberam especial atenção. A amostra FPR-192 AM 
22 é rica em foraminíferos bentônicos particularmente. Algumas espécies, da família estudada, 
identificadas são pertencentes a gêneros como Cytheropteron, Semicytherura, Eucytherura e 
Cytherura. Além destes, foram identificados outros gêneros como Bairdoppilata, 
Haplocytheridea, Paracypris, Perissocytheridea, Cytheridea e Bythoceratina. A ocorrência de 
microfósseis em amostras como a FPR-192 AM 21, FPR-192 AM 23 e FPR-192 AM 25 foram 
esparsas, mostrando-se quase sem microfauna. A família Cytheruridae e o gênero 
Perissocytheridea são de fundamental importância nas interpretações paleoambientais. A 
microfauna, em geral, atesta um ambiente de plataforma restrita/laguna de águas salobras a 
hipersalinas. 
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