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APRESENTAÇÃO

O

conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento indispensável para o planejamento e a implementação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos
recursos minerais, petrolíferos e hídricos subterrâneos do país e, simultaneamente, fonte de dados
imprescindível para o conhecimento do meio físico tendo em vista a execução de estudos de zoneamento
ecológico-econômico e de gestão ambiental do território nacional.
É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de
Minas e Energia, através da CPRM - Serviço Geológico do Brasil têm a grata satisfação de disponibilizar à comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados alcançados
pelo PROJETO BACIA DO TUCANO CENTRAL, que compreende as FOLHAS CAIMBÉ – SC.24-Z-A-I e JEREMOABO
- SC.24-Z-A-II. Executado pela Superintendência Regional de Salvador da CPRM - Serviço Geológico do Brasil,
o projeto apresenta o estado da arte do conhecimento geológico e de recursos minerais na escala 1:100.000
de uma área de 6.000 km2, abrangendo terras dos municípios de Adustina, Antas, Canudos, Cícero Dantas,
Coronel João Sá, Euclides da Cunha, Fátima, Jeremoabo, Novo Triunfo, Pedro Alexandre, e Sítio do Quinto, no
Estado da Bahia.
Na preparação deste produto foram compilados e integrados todos os dados e informações geológicas,
tectônicas e de recursos minerais disponíveis na região abrangida pela folha. Estes dados foram complementados com a interpretação de fotografias aéreas e de imagens de satélite, seguida de intensa programação de
trabalhos de coleta de dados de campo e da elaboração de um texto explicativo. Todos estes dados estão hospedados em robusto e moderno banco de dados (GEOBANK) da CPRM.
Este produto é mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL que vem desenvolvendo trabalhos
em todas as regiões do país e cujo objetivo é proporcionar o incremento do conhecimento geológico e hidroge
ológico do território brasileiro, como parte do PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC.
Com mais este lançamento, a CPRM - Serviço Geológico do Brasil dá continuidade à política governamental de atualizar o conhecimento geológico do país, seja através dos levantamentos geológicos básicos nas escalas 1:250.000 e 1:100.000 e dos levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, com linhas de vôo espaçadas
de 500m, ou ainda pela integração da geologia e dos recursos minerais em mapas dos Estados da Federação nas
escalas 1:500.000 e 1:1.000.000, contribuindo desta forma com o resgate e a caracterização do conhecimento
geológico como uma obra de infraestrutura de fundamental importância para o desenvolvimento regional e importante subsídio básico à formulação de políticas públicas e de apoio à tomada de decisão dos investimentos.

Manuel Barretto da Rocha Neto
Diretor-Presidente
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Resumo

A área do projeto está quase inteiramente contida na Bacia do Tucano Central. Esta é parte integrante
do Rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá (RTJ), ramo abortado
e preservado do Rifte Sul Atlântico. Relacionado à fragmentação do Gondwana, este rifte promoveu a separação continental América do Sul-África e a abertura do
oceano Atlântico Sul, no Mesozóico.
O rifte RTJ evoluiu em três fases tectônicas e acomoda mais de 9000m de sedimentos em seu depocentro, acumulados entre o Neojurássico e o Eocretáceo. As
rochas sedimentares que preenchem a Bacia do Tucano
Central estão organizadas em três supersequências: Pré-Rifte, Rifte e Pós-Rifte. A Supersequência Pré-Rifte abrange as formações Aliança e Sergi, constituídas por ciclos
lacustres substituídos por ciclos fluvio-eólicos. A Supersequência Rifte é representada pelos folhelhos lacustres
da Formação Candeias, seguidos por uma seqüência deltaica, da Formação Ilhas, e uma fluvial, da Formação São
Sebastião. A Formação Salvador é proveniente da borda oriental do rifte, de idade berriasiana-barremiana, e
interdigita-se com as demais formações depositadas na
fase Rifte. A Supersequencia Pós-Rifte é composta pelas
rochas fluvio-eólicas da Formação Marizal.
O embasamento dessa bacia é formado por representantes da Província (Craton) São Francisco e da
Província Borborema. À primeira relacionam-se gnaisses
arqueanos do Complexo Santa Luz (Bloco Serrinha) e depósitos siliciclástico-carbonáticos neoproterozóicos do
Grupo Estância. A Província Borborema é caracterizada
por associação metavulcanossedimentar de idade mesoproterozóica do Complexo Marancó (Terreno Canindé-

-Marancó), por sequências pelítico-psefítico-carbonáticas
da Faixa de Dobramentos Sergipana, neoproterozóica, e
por depósitos cambro-ordovicianos da Formação Juá.
As feições estruturais do embasamento exerceram
um rígido controle sobre a geometria da bacia e sobre a
compartimentação tectônica das fases Pré e Sinrifte. No
entanto, embora na parte sul da área haja um predomínio de estruturas direcionadas NS, que refletem aquelas
pré-existentes no embasamento arqueano, uma grande
parte dessa área está contida na Zona de Acomodação
do Vaza-Barris e por isso são freqüentes os registros, nas
fases Pré- e Sinrifte e, de estruturas que acompanham o
trend NNW-SSE dessa zona. Por outro lado, como a sedimentação da fase Pós-Rifte se deu quando os esforços
distensivos formadores do graben já haviam cessado, as
deformações observadas na Formação Marizal devem ter
sido geradas em uma época porterior (e/ou concomitante) à sua deposição.
Devido à composição das rochas sedimentares,
predominantemente arenosas, as juntas e falhas tendem a
desenvolver, com freqüência, bandas de deformação. Elas
são importantes feições no contexto hidrogeológico, pois
podem atuar tanto como barreiras, ou como condutos ao
fluxo subterrâneo. Essa característica composicional das
rochas pode favorecer a contaminação dos mananciais
hídricos por poluentes oriundos das atividades agrícolas e
dos depósitos de resíduos sólidos, principais agentes impactantes observados na área. Sob o ponto de vista do Patrimônio Geológico, a área do projeto possui geossítios de
valores científico-didático, estético, cultural e econômico,
entretanto, sem medidas de proteção adequadas.
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Abstract

The area of the project is almost entirely contained in the Tucano Central Basin. This basin that is part
of the Recôncavo-Tucano-Jatobá (RTJ) Rift, aborted and
preserved branch of the South Atlantic Rift. This rift is
related to the Gondwana break-up, that promoted the
separation of South America from Africa and the opening of the South Atlantic Ocean, in the Mesozoic.
The RTJ rift evolved in three tectonic phases and
accommodates over 9000m of sedimentary rocks between the Late Jurassic and the Early Cretaceous. The sedimentary rocks that fill Tucano Central Basin are organized
into three supersequences: Pre-Rift, Rift and Post-Rift.
The Pre-Rift Supersequence comprises Aliança and Sergi
formations, consisting of lacustrine cycles substituted by
fluvio-eolian cyles. The Rift Supersequence is represented by the lacustrine shales of the Candeias Formation
followed by deltaic and fluvial sequences of the Ilhas and
São Sebastião formations. Salvador Formation, whose
provenance is the eastern border of the rift, of berriasian-barremian age, is interdigitated with the remaining
formations deposited in the Rift Phase. The Post Rift Supersequence is composed of fluvio-eolian rocks from Marizal Formation.
The basement of this basin consists of São Francisco Province (Craton) and Borborema Province
representatives. The former comprises archean
gneisses of the Santa Luz Complex (Serrinha Block) and
neoproterozoic siliciclastic-carbonatic deposits of the Estancia Group. The Borborema Province is characterized
by metavolcanosedimentary assemblage of mesoproterozoic age of the Marancó Complex (Canindé-Marancó

Terrain), by pelitic-psefitic-carbonatic sequences of the
Sergipano Belt, of neoproterozoic age, and by the cambrian-ordovician deposits of the Juá Formation.
The structural features of the basement exerted a strong control over the geometry of the basin and
upon the tectonic parting of the Pre- and Synrift phases.
However, although in the southern part the area there
is a predominance of NS directed structures, that reflect
those pre- existing in the archean basement, a great part
of this area is contained in the Vaza-Barris Acomodation
Zone and, that is why, in the Pre- and Synrift phases, it
is common the record of the structures accompanying
the NNW-SSE trend of this zone. On the other hand, as
the Post-Rift sedimentation occurred when the distensive
efforts that formed the graben had ceased, the observed
deformations in the Marizal Formation have been generated at a later time (and/or simultaneous) with deposition.
Owing to the composition of the sedimentary
rocks, predominantly sandy, the joints and faults are often liable to develop deformation bands. They are outstanding features in the hydrogeologic context, since they
can act both as barriers and as conduits for the underground water flow. This characteristic of the rocks also
way facilitate the contamination of the hydric sources by
pollutants from agricultural activities and from the solid
waste deposits, the main impacting agents observed in
the area. Under the point of view of Geologic Heritage,
the area of the project has geosites of scientific-didactic,
esthetic, cultural and economic values, however without
protection measures.
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1. INTRODUÇÃO

A execução do Projeto Bacia do Tucano Central foi
dividida em duas etapas. A primeira, já concluída, compreendeu a porção centro-sul da bacia – folhas Ribeira do
Pombal e Cicero Dantas - e esta segunda etapa abrange
sua parte norte. A Sub-bacia do Tucano Central integra
o rifte Recôncavo–Tucano–Jatobá (RTJ), importante elemento geotectônico, intimamente ligado à separação
América do Sul –África, iniciada cerca de 144 milhões de
anos atrás. Esta megaestrutura, interpretada por Magnavita (1992) como uma bacia do tipo rifte-sinéclise (rift-sag), acomoda, no seu depocentro principal, mais de
9.000 metros de sedimentos, divididos em três supersequencias (Costa et al., 2007): pré-rifte, sinrifte e pós-rifte.
Esta segunda etapa do Projeto Bacia do Tucano
Central compreende as folhas Caimbé (10°00-10° 30´S /

38°30´-39°00´W) e Jeremoabo (10°00´-10°30´S / 38°00´–
38°30´W), que abrangem uma área de 6.000 km2 situada
no nordeste do Estado da Bahia, como mostra a figura
1.1, onde estão indicadas também as sedes municipais
mais importantes e as principais vias de acesso.
Inteiramente contida no Polígono das Secas, a região da Bacia do Tucano sofre grande escassez de águas
superficiais, que se restringem aos vales úmidos dos
poucos rios perenes existentes, muito embora apresente
o substrato geológico bastante favorável ao armazenamento de água subterrânea. Neste sentido, a atualização
da cartografia geológica apresentada neste trabalho visa
subsidiar futuros estudos hidrogeológicos.
O clima da região, de acordo com a classificação
de Köppen (apud SEI, 1998)), é predominantemente do

Figura 1.1 – Localização, sedes municipais mais importantes e principais vias de acesso da área do Projeto Bacia do Tucano
Central – folhas Caimbé e Jeremoabo.
– 11 –
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tipo Bsh, isto é, quente de caatinga, sem estação definida. Segundo a classificação bioclimática de Gaussen, a
área do projeto está enquadrada na região bixérica (Galvão 1967), compreendendo três subtipos: i) acentuado,
com estações secas que duram entre 7 e 8 meses, sendo
setembro o mais seco; ii) médio, cujas estações secas perduram 5 e 6 meses, dos quais setembro e outubro são os
mais secos; e, iii) atenuado, em que são 3 a 4 os meses
de estação seca e dezembro e janeiro são aqueles que
apresentam a seca máxima.
De acordo com a tipologia climática definida por
Thornthwaite & Matther (apud SEI, 1998), que relaciona
dados climáticos e balanço hídrico, predomina na área o
clima DdA’, semiárido sem excedente hídrico e índice hídrico de -20 a -40%. Uma pequena porção no sudeste
da área se enquadra no clima C1dB’, subúmido a seco,
com pouco ou nenhum excedente hídrico. A temperatura
média anual varia em torno de 25º, com índice de evapotranspiração, também anual, de cerca de 1300 mm, enquanto a pluviometria tem valores de 600 a 700 mm/ano.
O mês de setembro é o mais crítico, quando as chuvas
alcançam apenas de 5 a 30 mm em quase toda a área.
Os solos observados variam de acordo com substrato geológico. Assim, as areias quartzosas compõem o
tipo de solo dominante, desenvolvido principalmente sobre os tabuleiros da Formação Marizal e configuram uma
importante zona agropecuária, tendo em vista a baixa
fertilidade deste tipo de solo. Sobre as rochas das fases
pré e sinrifte se desenvolvem luvissolos, que são solos
com moderada fertilidade e característicos de áreas com
deficência hídrica; enquanto sobre as rochas da Faixa Sergipana, que predominam nas bordas leste e nordeste,
desenvolvem-se solos argilosos com fertilidade variável,
dos tipos regossolos e podzóis. Além dos cambissolos
que ocorrem sobre os carbonatos do Grupo Estância.
A vegetação é arbustiva e sujeita às variações sazonais. Em concordância com as características fisiográficas da região, a exemplo do clima e escassez de água.
Ocorrem na área dois tipos principais de vegetação: a
caatinga arbustiva densa, que é o tipo predominante,
com grande freqüência de cactáceas e plantas com espinhos, como mandacaru, cabeça-de-frade, jurema, faveleira, pau de rato, etc; o cerrado, também conhecido
como “gerais”, com formação arbórea-arbustiva, geralmente associado aos grandes tabuleiros desenvolvidos
na região, os quais apresentam-se bastante antropizados
com a substituição da vegetação original. Além disso, associadas a fatores como variação climática e litológica,
ocorrem também zonas de tensão ecológica com espécies da caatinga e do cerrado no mesmo ambiente. A
maior parte da área apresenta registros de antropização,
com a vegetação nativa substituída por pastagens, culturas de milho, feijão, mandioca, além de grandes áreas de
florestas artificiais de pinus e eucaliptos.
A área é drenada pelas bacias hidrográficas dos
rios Itapicuru, Real e Vaza-Barris. Esta última é a de maior
abrangência e sua rede de drenagem é tributária do rio
– 12 –

Vaza-Barris, cujo leito corre na direção NW-SE, fora dos
limites da Folha Caimbé e drenando as rochas da bacia
sedimentar e da Faixa Sergipana, na Folha Jeremoabo. Os
principais rios tributários desta bacia, na área mapeada,
são os rios Quingones, Rosário e Barreiras. A bacia do
Rio Real drena apenas a porção extremo sudeste da área,
enquanto a do Rio Itapicuru tem sua área de drenagem
restrita à região sudoeste e tem o rio Vermelho como
seu principal tributário. As características climatológicas
já citadas apontam para um significativo déficit hídrico
na região e para a classificação dos cursos d’água como
intermitentes.
Em termos hidrogeológicos, observa-se que a
área dispõe, basicamente, de dois tipos de aquíferos:
o fissural, associado às rochas do embasamento regional da sub-bacia em estudo, e o granular, associado ao
pacote sedimentar que preencheu o rifte. Dentro deste
último domínio as unidades arenosas da Formação Marizal e do Grupo Ilhas apresentam porosidade classificada
como boa, com 20% a 25% da rocha (Carvalho & Costa,
1996), além de extensas áreas aflorantes, constituindo
excelentes reservatórios para água subterrânea. O fluxo
das águas subterrâneas tende a acompanhar o mergulho regional das unidades litológicas da bacia e a recarga
das formações se faz diretamente pelas chuvas nas áreas
de afloramento e através de drenagem vertical das formações sobrejacentes. Os aquíferos com melhores possibilidades de recarga são os referentes à Formação São
Sebastião e ao Grupo Ilhas, que além da realimentação
direta pelas áreas aflorantes, recebem contribuição por
drenagem vertical da Formação Marizal, com grande expressão superficial.
Segundo Bahia (1995) a área do projeto compreende algumas unidades geomorfológicas. O Tabuleiro do Itapicuru, que ocupa a maior parte da região
oeste, é caracterizado por tabuleiros e sacos, cujas mesas
estão relacionadas à atitude das camadas da Formação
Marizal, sustentadas por couraças ferruginosas e silcretes, com altitudes variando de 250 a 750 m (Figs. 1.2 e
1.3). Ao longo do curso do rio Vaza-Barris, desenvolvem-se formas de relevo associado aos Tabuleiros Dissecados
do Vaza-Barris, que correspondem aos vales e escarpas
intensamente controlados pelos falhamentos relativos
à evolução da bacia sedimentar e as formas convexas
desenvolvidas sobre as rochas metamórficas do embasamento oriental da bacia. Associados aos arenitos e pelitos das unidades da fase sinrifte desenvolvem-se formas
mais suaves de cerca de 300 m de altitude.
Relevo de cuestas com longos escarpamentos,
associados à Formação Sergi, alternados com vales modelados sobre as rochas pelíticas da Formação Aliança,
refletem os falhamentos verticais da fase pré-rifte. Em
direção ao centro da bacia, acompanhando o sentido de
preenchimento, planícies correspondentes às rochas da
Formação Candeias são modeladas e contrastam com o
relevo de serras e escarpas do Grupo Ilhas e da Formação
São Sebastião, delineadas por falhamentos e bandas de
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Figura 1.2 – Imagem TM-5 mostrando as formas de relevo desenvolvidas na região estudada: a – tabuleiros e sacos desenvolvidos sobre as rochas da Formação Marizal; a’ – intenso ravinamento com formas tipo espinha-de-peixe; e b – relevo de
serras e escarpas delineadas por bandas de deformação e falhas.

Figura 1.3 – Forma de relevo característico da Formação Marizal. Foto com vista para N060.
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deformação (Fig. 1.2). Associado aos conglomerados da
Formação Salvador desenvolve-se um relevo de morros
com topos arredondados e altitudes menores, relevo este
que corresponde também às rochas metamórficas da Faixa Sergipana.
Assim como observado na parte meridional da
Bacia do Tucano Central, na região centro-sul da área
mapeada, muitas lentes de folhelho compõem a estrati-

grafia da Formação Marizal. Esta característica litológica,
associada ao controle estrutural por falhas e juntas ortogonais, favorece o desenvolvimento de ravinamentos
densos e de pequenas dimensões, que organizam o relevo, segundo Ghignone (1979), em espinha-de-peixe (Fig.
1.2), com abundantes testemunhos de falha, caracterizados por grandes paredões de arenitos silicificados e retrabalhados por erosão vertical pelas drenagens (Fig. 1.4).

Figura 1.4 – Paredão controlado por juntas na direção N285 com desenvolvimento de forma exótica, corroborada pelos
estratos e lentes de folhelho. BA-392, entrada da cidade de Novo Triunfo. Foto com vista para SSW.
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2. CONTEXTO
GEOLÓGICO REGIONAL

A área do Projeto Bacia do Tucano Central, correspondente às folhas Caimbé e Jeremoabo, está inserida num
segmento da crosta continental que abrange três das províncias estruturais definidas por Almeida et al. (1977): a Província São Franscisco, a Província Borborema e a Província
Costeira e Margem Continental, como mostra a Fig. 2.1.
A Província São Francisco ocupa quase todo o
estado da Bahia e corresponde ao Cráton São Francisco
(Almeida et al.,1977), estabilizado no término do Ciclo
Transamazônico e limitado por faixas móveis estruturadas no Ciclo Brasiliano. Na área do projeto os terrenos
mais antigos pertencem a essa província e são representados pelo Bloco Serrinha (Neves et al., 1980), que ocorre
na porção sudoeste da área do projeto (Fig.2.2).
O Bloco Serrinha é constituído por terrenos metamórficos arqueanos dos complexos Santa Luz e Uauá,
recobertos por unidades vulcanossedimentares paleoproterozóicas do Greenstone Belt do Rio Itapicuru e do
Complexo Capim. A oeste e a sul o Bloco Serrinha está

limitado pelo Orógeno Itabuna-Salvador–Curaçá, de idade neoarqueana (ca 2, 7 Ga; Silva et al. 1997). A leste o
bloco está recoberto pelos sedimentos das bacias do Tucano e Recôncavo e, finalmente, a Faixa de Dobramentos
Sergipana (Neves et al., 1978) marca seu limite norte.
As seqüências siliciclásticas e carbonáticas do Grupo Estância, também estão incluídas no Cráton São Francisco e fazem parte do embasamento da Bacia do Tucano
Central, na área do projeto (Fig.2.2). O Grupo Estância é
composto pelas formações Juetê, Acauã e Lagarto, cujos
sedimentos preencheram uma bacia de plataforma rasa
neoproterozóica, localizada na borda nordeste da Província São Francisco, nas adjacências da Faixa Sergipana
(Santos et al., 1998; Delgado et al., 2003). O Cinturão
Salvador-Esplanada e a Formação Palmares também integram o embasamento da bacia e pertencem igualmente
ao Craton do São Francisco (Fig. 2.2). O primeiro estende-se desde a cidade de Salvador para norte e é constituído
por duas faixas litotectonicas: a ocidental, granulítica, e a

Figura 2.1 – Províncias estruturais brasileiras. (modificado de Almeida et al., 1981).
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oriental, de fácies anfibolito alto. A Formação Palmares é
constituída por sedimentos psamíticos e psefíticos depositados em uma bacia molássica estruturada na periferia
da Faixa Sergipana, sobre a margem passiva Estância.
A Província Borborema, é subdivida em três segmentos tectônicos limitados por zonas de cisalhamento
brasilianas, denominados Subprovíncia Setentrional, Subprovíncia da Zona Transversal ou Central e Subprovíncia
Externa ou Meridonal Esta última, compreende a porção
situada ao sul do Lineamento Pernambuco englobando os terrenos Pernambuco-Alagoas, Paulistana-Monte
Orebe e Canindé-Marancó, e as faixas neoproterozóicas
Sergipana e Riacho do Pontal (Delgado et al., 2003). Na
área do projeto, ocorrem o Terreno Canindé-Marancó e
a Faixa Sergipana representando essa província (Fig.2.2).
Este terreno compreende os complexos Canindé
e Marancó, que formam duas faixas paralelas de rochas
metavulcanossedimentares com corpos máfico-ultramáficos inclusos, intercaladas pelo Migmatito Poço Redondo (Delgado et al., 2003). Essas faixas localizam-se
entre o Terreno Pernambuco-Alagoas, ao norte, e a Faixa
Sergipana, ao sul, limitadas pelas zonas de cisalhamento
Macururé-Riacho Seco e Belo Monte-Jeremoabo, respectivamente.

A Faixa Sergipana está situada entre o Cráton São
Francisco, ao sul, e os terrenos Canindé-Marancó e Pernambuco-Alagoas, a norte. Esta faixa se originou de uma
bacia de margem passiva, gerada e deformada no Neoproterozóico. Delgado et al. (2003) a dividiram em dois
subdomínios: o Macururé, composto por depósitos de
natureza turbidítica pelítico-psamíticos; e o Vaza-Barris,
de sedimentação carbonático-pelítica.
Bacias sedimentares cambro-ordovicianas de natureza molássicas ocorrem relacionadas à Província Borborema. Estas bacias se formaram num intervalo entre
540-470 Ma, e marcam a transição do último episódio de
colagem orogênica brasiliana para o ambiente estável da
Plataforma Brasiliana (Delgado et al., 2003). A Formação
Juá representa uma bacia pós-orogênica de ambiente extensional, relacionada com a Faixa Sergipana e, segundo
Menezes Filho et al. (1988), foi depositada num sistema
de antigos grabens (intrafossas, bacia piggy-back).
Almeida et al. (1977) englobaram as pequenas
bacias sedimentares costeiras meso-cenozóicas e suas
extensões submersas na margem continental, desenvolvidas a partir do Jurássico Superior, além das bacias Recôncavo, Tucano e Jatobá, na Província Costeira e Margem
Continental.
O rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá (RTJ),
possui uma área aproximada de 47.000 km2 e
estende-se na direção meridiana por cerca de
450 quilômetros, cruza o rio São Francisco e
inflete abruptamente para ENE a norte deste
rio (Magnavita, 1992) (Fig.2.2). A gênese do
rifte RTJ está relacionada com a fragmentação
de Gondwana e abertura do Oceano Atlântico, há cerca de 120 milhões de anos. Ele corresponde ao ramo abortado e preservado de
uma das junções tríplices relacionadas à separação continental América do Sul-África, com
a conseqüente abertura do oceano Atlântico
Sul. Nesta porção inativa implantou-se um
sistema flúvio-lacustre, que desembocava no
lago do Recôncavo (Magnavita et al., 2003;
Milhomem et al., 2003; Costa et al., 2007).
A Bacia do Recôncavo consiste em uma
estrutura única formando um meio-graben de
direção NNE-SSW, com a borda falhada a SE e
a flexural a NW, que acomoda uma pilha sedimentar com espessura de 7000m. A Bacia do
Tucano está dividida em três sub-bacias: Sul,
Central e Norte, separadas por zonas de transferência; o preenchimento sedimentar na Bacia
do Tucano Central atinge 12000m de espessura
no Baixo de Cícero Dantas, que é a região mais
subsidente do RTJ. A Bacia de Jatobá, já no estado de Pernambuco, tem direção ENE-WSW e
está limitada a norte pelo Lineamento de Pernambuco; a sua subsidência foi controlada pela
Falha de Ibimirim, que faz parte do mesmo sisFigura 2.2 – Situação da área do Projeto Bacia do Tucano Central – fotema (Milhomem et al., 2003; Magnavita et al.,
lhas Caimbé e Jeremoabo no contexto geológico regional. (modificado
de Aragão et al.,1999).
2003; Costa et al., 2007; Delgado et al., 2003).
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3. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

A organização estratigráfica aqui adotada baseia-se na análise dos dados obtidos pelo levantamento
geológico realizado neste projeto, devidamente compatibilizados com as informações coletadas em pesquisas anteriores. Dentre estes foram particularmente importantes
os trabalhos de síntese desenvolvidos por Santos et al.
(1998) e Souza et al. (2003), para a parte pré-cambriana
da coluna, e Viana et al. (1971) e Ghignone, (1979), para
a porção fanerozóica da área.
Observa-se no mapa geológico simplificado (Fig.
3.1) a distribuição das unidades aflorantes na área mapeada, onde as unidades mais antigas encontram-se nas bordas oriental e ocidental, relacionadas ao embasamento, e
na porção central estão as unidades sedimentares da bacia.
Foram cartografadas 27 unidades litoestratigráficas (Fig. 3.2), envolvendo representantes da Província
(Cráton) São Francisco e da Província Borborema, além
dos depósitos sedimentares mesozóicos da Bacia do Tucano Central, que ocupam cerca de 70% da área mapeada, e das coberturas superficiais cenozóicas.

3.1.1.1 Complexo Santa Luz

3.1 EMBASAMENTO DA BACIA
DO TUCANO CENTRAL

As rochas metassedimentares que integram o
Grupo Estância (Humphrey & Allard, 1969; Silva Filho
et al., 1977) correspondem a depósitos acumulados em
uma plataforma rasa (Bacia Estância), desenvolvida no final do Neoproterozóico, na borda nordeste do Cráton do
São Francisco (Delgado et al., 2003).
O grupo é constituído pelas formações Juetê,
Acauã e Lagarto e destas apenas as duas primeiras ocorrem na área do projeto.

As unidades geológicas que compõem o embasamento do rifte Recôncavo-Tucano Jatobá ocorrem nas
porções leste e oeste da área do Projeto Bacia do Tucano
Central (Fig. 3.3) e pertencentem às províncias São Francisco e Borborema. Ao Cráton São Francisco relacionam-se ortognaisses arqueanos do Complexo Santa Luz e
rochas metassedimentares neoproterozóicas do Grupo
Estância. Associações metavulca-nossedimentares de
idade mesoproterozóica do Terreno Canindé-Marancó,
sequencias neoproterozóicas da Faixa Sergipana e depósitos cambro-ordovicianos da Formação Juá são os representantes da Província Borborema.

3.1.1 Província São Francisco
A Província(Craton) São Francisco está representada pelas rochas do Complexo Santa Luz e do Grupo Estância. Suas ocorrências estão limitadas à porção oeste da
Folha Caimbé, e ocupam cerca de 7% da área do projeto.

As rochas mais antigas da área do Projeto Bacia
do Tucano Central pertencem ao Complexo Santa Luz,
mesoarqueano, com idades U-Pb SHIRIMP de 3,15 a
2,98Ga (Mello et al., 1999; Oliveira et al. 2002; Silva et
al. 2002), integrante do Bloco Serrinha. A ocorrência
desta unidade é limitada ao extremo sudoeste da Folha
Caimbé, numa área de menos de 2 km2, onde está em
contato com as rochas do Grupo Estância.
O Complexo Santa Luz, na área de trabalho, é
representado por rochas granitóides de composição
granítica constituintes do maciço de Serrinha (Melo et
al., 1995). Trata-se de rochas de coloração rósea e granulação fina a média com porções faneríticas grossas
a pegmatíticas, constituídas basicamente por quartzo,
feldspato potássico, plagioclásio e biotita, cujos cristais
marcam a foliação.

3.1.1.2 Grupo Estância

Formação Acauã – Metacarbonatos
Equivale à Unidade Formações Acauã e Juetê
Indivisas de Souza et al. (2003). Nela estão agrupadas
as rochas detríticas da Formação Juetê e carbonáticas
da Formação Acauã, que ocorrem de forma indivisa na
porção sudoeste da área do projeto, a norte da cidade
de Euclides da Cunha, representadas por metacalcários
laminados cinza e metarenitos finos a médios, marrom
avermelhados.
Conglomerados suportados pela matriz representam a base da Formação Juetê e estão assentados, em
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Figura 3.1 – Mapa geológico simplificado.
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Figura 3.2 – Relações estratigráficas entre as unidades mapeadas
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Figura 3.3 – Distribuição geográfica das unidades do embasamento.

PGB – Programa Geologia do Brasil

– 20 –

Projeto Bacia do Tucano Central / Folhas Caimbé e Jeremoabo

não conformidade, diretamente sobre as rochas metamórficas do Bloco Serrinha. Estas rochas têm clastos subangulares de quartzo, gnaisse, rocha básica e arenito
ferruginoso imersos em uma matriz arenítica arcoseana.
Para o topo da Formação Juetê ocorrem metarenitos
marrom-avermelhados a púrpura, feldspáticos, de granulação média a fina (Silva, 1992). São frequentemente
caolinizados e apresentam estratificação plano-paralela e
cruzada acanalada de médio porte.
A Formação Acauã está depositada em conformidade sobre a Formação Juetê e segundo Saes (1984)
foram individualizadas cinco fácies distintas, das quais
aquelas de caráter mais dolomítico predominam na área
do projeto. Saes & Vilas Boas (1986) estudaram estas fácies e identificaram ambientes supramaré, com presença
de gipsita e dolomita, com calcarenitos dolomíticos e intraclastos nas fácies intermediárias, onde, frequentemente, observa-se exploração para fabrico de cal.
Os metacalcários dolomíticos que predominam
nesta unidade, apresentam coloração acinzentada e
ocorrem em bancos de espessuras variáveis que internamente podem ser maciços ou laminados. Esta laminação
varia de milimétrica a centimétrica e, em geral, é plano-paralela. Separando os bancos de metadolomito é comum a ocorrência de níveis de calcilutito e calcarenito,
que por vezes desenvolvem metarritmitos.
Também ocorrem estratos de metacalcário dolomítico intercalados com estratos de calcarenitos num
pacote caracterizado pelo afinamento de espessura do
primeiro,no topo da formação. Os metacalcalcários são
cinza claro, laminados com muitos veios de calcita, enquanto os calcarenitos não apresentam estratificação
bem marcada e neles ocorrem muitos intraclastos esféricos e ovalados.
Apresentam diversos padrões de dobramento,
mas em geral as dobras são abertas, com planos axiais
subverticais e associadas a estas estruturas ocorrem frequentemente estilólitos (Fig. 3.4) e fraturas extensionais
preenchidas sobretudo por calcita ou quartzo.

Formação Acauã – Ardósias
Esta unidade, individualizada por Souza et al.
(2003) para representar um pacote de argilito e siltito
calcíferos e calcilutito, corresponde ao Grupo Canudos Vaza-Barris indiviso de Inda e Barbosa (1978).
As rochas desta unidade ocorrem numa área a
norte da cidade de Euclides da Cunha no extremo leste
da Folha Caimbé, limitadas com a seqüência metacarbonática da Formação Acauã por falhamentos contracionais e ocorrem frequentemente recobertas pelas rochas
detríticas da Formação Marizal.
As exposições são restritas e intensamente intemperizadas, correspondendo a metarenitos finos a médios,
sublíticos, associados com metassiltitos e metargilitos
intercalados com forte cimentação calcítica. Ocorrem
ainda pacotes de ardósia de coloração creme a cinza-esverdeada com clivagem bem marcada (WNW/ESSE),
acompanhando a estrutura regional do embasamento
proterozóico. Estes termos mostram frequentemente
bolsões de brecha intraformacional constituída por fragmentos de ardósia imersos numa matriz de lama carbonática. Juntas extensionais submeridionais são freqüentes
e estão, comumente, preenchidas por calcita.

3.1.2 Província Borborema
A Província Borborema ocupa cerca de 30% da
área do projeto, que é seccionada em dois segmentos
pelo rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá. Na área do presente
projeto, o segmento ocidental ocorre na parte oeste da
Folha Caimbé, e a porção oriental no extremo leste e quadrante nordeste da Folha Jeremoabo (Fig. 3.3).
Dado a pré-existência do mapa geológico da
Folha Jeremoabo, na escala 1:100.000, executado por
Menezes Filho et al. (1988) com ênfase em estudos sistemáticos nas rochas da Província Borborema, no presente projeto não foram programados estudos específicos
no domínio dessa província. A cartografia geológica das
unidades estratigráficas da Província Borborema, no geral, permanece como apresentada pelos autores acima
citados. Apenas foi realizada uma revisão estratigráfica
com base em Delgado et al. (2003) e executados alguns
perfis a título de reconhecimento das unidades, pontos
de controle e verificações de contato com as rochas da
Bacia do Tucano. Assim, pequenas mudanças na cartografia geológica das unidades da Faixa Sergipana e do
Terreno Canindé-Marancó são apresentadas nos limites
entre as diferentes unidades litológicas.

3.1.2.1 Terreno Canindé-Marancó

Figura 3.4 – Estilólitos em metacalcário da Formação Acauã
em pedreira abandonada a NW da localidade de Serra Branca.

As rochas deste terreno ocorrem apenas na porção nordeste da Folha Jeremoabo (Fig.3.3) e mostram
continuidade de afloramento para norte e leste. Seu limite ocidental é através de falhamento normal com a Bacia
do Tucano Central. A sul está em contato com as rochas
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da Bacia do Tucano Norte através da Falha de Belo Monte–Jeremoabo. Esta estrutura também marca seu limite
com rochas do Grupo Macururé, da Faixa Sergipana, e
desenvolve expressiva zona de cisalhamento transcorrente sinistral com componente contracional, resultante do
transporte tectônico de nordeste para sudoeste (Menezes Filho et al., 1988; Santos et al., 1988).
Complexo Marancó
Silva Filho et al.(1977-1979), foram os primeiros
autores a citar a presença de vulcanitos intercalados com
metapelitos na região de Jeremoabo. Santos et al. (1988)
definiram o Complexo Marancó, como uma associação
de rochas metavulcânicas máficas e félsicas, com intercalações de rochas metassedimentares, metamorfizadas
na fácies anfibolito e extensivamente retrometamorfizadas para a fácies xisto verde. Segundo Teixeira (1996), as
metavulcânicas félsicas têm afinidade calcialcalina, estão
relacionadas a arcos vulcânicos e possuem idades U-Pb
entre 1,00 e 1,04 Ga e idade-modelo TDM de 1,44 Ga
(Van Schmus et al., 1995).
Menezes Filho et al. (1988) e Santos et al. (1988)
individualizaram e caracterizaram as Unidades Monte
Azul, Belém, Monte Alegre, Morro do Bugi e Minuim,
das quais as duas últimas não ocorrem na área do presente projeto. Estas unidades são descritas a seguir conforme os autores acima as definiram e subdividiram.
Unidade Monte Alegre
Esta unidade ocorre no extremo nordeste da Folha Jeremoabo e prolonga-se para leste e para norte. Segundo Menezes Filho et al. (1988) e Santos et al.(1988)
constitui a porção média do Complexo Marancó, geometricamente sobreposta a Unidade Belém. É composta
por metarritmitos finos e metavulcânicas intermediárias
a ácidas associadas, com pronunciada foliação milonítica. Os metarritmitos são constituídos por metassiltitos
e metapelitos alternados. As rochas metavulcânicas são
andesíticas a dacíticas e apresentam aspecto xistoso e
textura porfirítica. Ocorrem também metabasitos filonitizados de cor cinza esverdeada, lentes de quartzitos
e mármores.
Neste trabalho não foi adotada a subdivisão
faciológica de Menezes Filho et al. (1988) e Santos et
al.(1988), devido ao pouco contraste de relevo e à pequena expressividade cartográfica das diferentes fácies
na escala trabalhada.
Unidade Belém
Ocorre no nordeste da área, entre as unidades
Monte Azul e a Monte Alegre, que se localizam respectivamente a sudoeste e nordeste. Ocupa uma faixa de
direção noroeste-sudeste que se prolonga para o norte
e para o leste. Conforme Menezes Filho et al. (1988) e
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Santos et al. (1988) é constituída por uma sequência metasedimentar, com níveis subordinados de metabasitos,
serpentinitos, metadiabásios e clorititos, dividida em seis
litofácies, devido à sua variação litológica e composição
dominante.
Quartzitos – fácies predominante da Unidade
Belém na Folha Jeremoabo. É uma sequência composta
dominantemente por quartzitos micáceos cinza-claro a
esbranquiçados, de granulação média a grossa, associados a metassiltitos com pirita e raros filitos e metabasitos.
Metassiltitos – constituída por metassitltitos filonitizados e filitos de cor cinza, com níveis subordinados
de metarenitos/quartzitos, metabasitos e metadacitos
pórfiros.
Ardósias – litofácies essencialmente metapelítica,
onde predominam as ardósias cinza-escuro a pretas sobre camadas finas a médias de filitos, quartzitos, metassiltitos e metaconglomerados, que ocorrem intercalados.
Metarritmitos – ocorre no contato da Unidade
Belém com a Unidade Monte Alegre. Os metarritmitos
são compostos por metassiltitos, metarenitos finos cinza,
ardósias esverdeadas e ocorrências localizadas de metaconglomerados líticos e quartzitos com pirita. Níveis subordinados de metabasitos cinza-esverdeados também
ocorrem associados.
Básicas e ultrabásicas – rochas metaígneas básicas
e ultrabásicas, pouco aflorantes. Metadiabásios, clorititos
e serpentinitos compõem esta fácies.
Mármore – consiste de mármore filonitizado cinza-claro a róseo com níveis lenticulares com concentração
de opacos e cor cinza-prateada. Esta litofácies também
ocorre intercalada nas rochas da Unidade Monte Alegre,
segundo o mapa geológico da Folha Jeremoabo (Menezes Filho et al., 1988).
Unidade Monte Azul
Ao norte está em contato com a Unidade Belém.
Seu limite sul com as rochas da Bacia do Tucano Central,
do Grupo Macururé e da Formação Juá, se dá através
da Falha Belo Monte-Jeremoabo. A Unidade Monte Azul
é constituída de metassedimentos pelíticos e psamíticos
com níveis subordinados de metavulcânicas. Em função
dos litotipos dominantes, Menezes Filho et al. (1988) e
Santos et al. (1988) a subdividiram em três litofácies, que
apresentam contatos gradacionais entre si e correspondem a unidades fotogeológicas distintas, mostrando diferentes densidades de lineamentos estruturais.
Metarritmitos – localiza-se na porção ocidental da
área de ocorrência da Unidade Monte Azul. Esta litofácies grada, ao norte, para metassiltitos e, a leste, para
metarenitos. Consiste de uma sequência composta por
filitos cinza-prateados e metassiltitos e metarenitos finos
a médios de coloração cinza-claro (Fig.3.5), com características deposicionais de ritmitos e estão intensamente
foliados. Esta litofácies é a que apresenta maior densidade de lineamentos estruturais.
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Corpos tabulares de dimensões centimétricas a
métricas de metavulcanitos ácidos a intermediários são
freqüentes (Fig. 3.6), assim como alguns veios de quartzo
leitoso, concordantes com a estrutura do ritmito preferencialmente. Essas rochas têm cor cinza-esverdeada, são
faneríticas médias a afaníticas, foliadas ou não, e foram
classificadas como metadacitos pórfiros e metatufos por
Menezes Filho et al. (1988). Estes autores exageraram as
dimensões destes corpos para representá-los no mapa
geológico. No presente trabalho optou-se por não representá-los em função das suas espessuras e extensões
verificadas, incompatíveis com a escala trabalhada.
Metarenitos – ocorre na porção leste da área de
ocorrência de Unidade Monte Azul na Folha Jeremoabo
e tem continuidade para leste, na Folha Carira. A oeste
grada para os metarritmitos, e para o norte transiciona
para os metassiltitos. Essa é uma seqüência dominante-

mente de metarenitos e metassiltitos de coloração cinza-claro a cinza-esverdeada, com filitos cinza-esverdeados
a prateados secundários, ocorrem interacalados e interacamadados, caracterizando um conjunto de ritmitos. A
densidade de linhas estruturais desta litofácies é intermediária em comparação às outras duas.
São também freqüentes metadacitos porfiriticos e
metabasitos afaníticos em corpos tabulares, com espessuras de alguns centímetros a poucos metros, concordantes às estruturas das rochas (Fig. 3.7).
Metassiltitos – ocorre na porção nordeste da Unidade Monte Azul. Seu limite meridional se dá com os
metarenitos e metarritmitos dessa mesma unidade e a
norte com as rochas da Unidade Belém. Consiste de metassiltitos de cor cinza-esverdeada, com tonalidades castanhas quando alterados. É a litofácies que apresenta a
menor densidade de lineamentos estruturais.

3.1.2.2 Faixa de Dobramentos Sergipana
A Faixa de Dobramentos Sergipana está representada nas porções leste da Folha Jeremoabo e oeste da
Folha Caimbé (Fig. 3.3), seccionada em dois segmentos
pelo rifte RTJ, cobrindo pouco mais de 20% da área do
projeto. Segundo Delgado et al., (2003) essa faixa compreende o Subdomínio Macururé, que ocorre exclusivamente na Folha Jeremoabo, e o Subdomínio Vaza-Barris,
que abrange os grupos Simão Dias e Vaza-Barris na área
do presente trabalho.
Subdomínio Macururé

Figura 3.5 – Filito cinza-prateado alternado com arenito plaqueado da Unidade Monte Azul – metarritmitos. Foto com
vista para NW, a sul da Estação da CHESF – Jeremoabo.

Este subdomínio é representado pelo grupo homônimo. Na área do projeto limita-se a sul com o Subdomínio Vaza-Barris, ao longo da zona de cisalhamento
São Miguel do Aleixo, e a norte, com o Terreno Canindé-Marancó, pela Falha de Belo Monte–Jeremoabo, ambas

Figura 3.6 – Corpo tabular de metadacito porfirítico com
matriz média, paralelo à clivagem do metarritmito.Foto com
vista para NW.

Figura 3.7 – Metadacito porfirítico tabular paralelo à foliação do metassiltito, Unidade Monte Azul - metarenitos. Foto
com vista para W, próximo à BR-235, entre Jeremoabo e
Malhada Nova.
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zonas de cisalhamentos transpressivas sinsitrais. O Subdomínio Macururé representa um nível crustal intermediário em relação ao Subdomínio Vaza Barris, nível crustal
superior, e o Terreno Canindé–Marancó, nível crustal inferior (Santos et al. 1988).
Grupo Macururé
O Grupo Macururé (Barbosa, 1964–1970; Silva
Filho et al., 1977-1979) é constituído de uma unidade
basal quartzítica, intercalada com xisto e ocorrências
de silimanita (Formação Santa Luz); de uma seqüência
de mica xisto granadífero e metarritmito, com níveis de
quartzito, ambas de fácies anfibolito; e de metarritmitos finos e clorita xisto na fácies xisto verde. Santos et
al. (1988) e Menezes Filho et al. (1988) cartografaram
diferentes fácies, por eles identificadas, nas folhas Jeremoabo e Carira. Esta divisão litofaciológica foi revisada
e modificada sucessivamente, por Santos et al. (1998)
e Souza et al. (2003) onde as diferentes fácies representam os litótipos predominantes. Segundo esses autores,
as litofácies do Grupo Macururé, geralmente, têm contatos transicionais entre si. Na área do presente projeto
ocorrem quatro das cinco litofácies, já que a Formação
Santa Luz não ocorre nesta região. Souza et al. (2003)
adotaram nomenclatura numérica para identificar as diferentes fácies, que neste trabalho são substituídas pelas
litologias dominantes de cada uma.

Figura 3.8 – Clorita-quartzo xisto com xistosidade crenulada
e boudins rotacionados de quartzo. Foto com vista para NE.

xistos. Os metassiltittos ocorrem em camadas decimétricas
a centimétricas, que diminuem gradativamente em direção
ao contato com a Unidade 3. São compostos por quartzo,
sericita, clorita, biotita, opacos, e eventualmente turmalina.
Possuem coloração cinza esverdeada, com manchas pontuais amarronadas, provavelmente produto de alteração de
sulfetos, e textura blastopsamítica. As intercalações com os
metarenitos, metagrauvacas e filitos, marcam o acamadamento original da rocha.

Xisto milonitizado

Metarritmitos

É a unidade mais expressiva do Grupo Macururé
e ocupa uma área triangular com um pouco mais de 110
km2 no sudeste da Folha Jeremoabo. Segundo Menezes
Filho et al. (1988) sua geometria é controlada pela Falha
São Miguel do Aleixo e por uma bifurcação da mesma,
na direção NW-SE. Representa a zona do Subdomínio
Macururé onde os efeitos de cisalhamento estão mais
intensamente impressos. A fácies xisto milonitizado do
Grupo Macururé consiste de clorita-quartzo-xistos milonitizados, de cor cinza-esverdeada, compostos por quartzo, plagioclásio, clorita, muscovita e biotita, opacos,
turmalina e zircão. Possuem xistosidade crenulada, dobras tipo chevron e kinkbands com eixo mergulhando em
alto ângulo. Freqüentemente ocorrem veios de quatzo
leitoso que, por vezes, aparecem boudinados (Fig. 3.8).

Ocupa pouco menos de 16 km2, em duas áreas
situadas na porção leste da área do projeto separadas
por uma cunha tectônica da Formação Juá. Seus demais
contatos com as rochas cambrianas desta formação são
também tectônicos.
Nesta unidade predominam os metarritmitos,
constituídos pela intercalação milimétrica a centimétrica
de metassiltitos e filitos, com mica-xistos granadíferos
subordinados, que marcam o acamadamento primário da rocha. Os metassiltitos são cinza-escuro a esverdeados e são constituídos por clorita, sericita, quartzo,
mica branca, opacos, zircão e turmalina. Os filitos também possuem coloração cinza-escura a esverdeada. As
micas (clorita, sericita, mica branca) são seus principais
constituintes, quartzo ocorre secundariamente, além de
opacos, zircão, rutilo, turmalina e óxido de ferro como
acessórios. Veios de quartzo são comuns.

Metassiltitos
Aflora em porção bastante restrita no extremo
leste da área. Está limitada ao norte pela Falha de Belo
Monte-Jeremoabo, que a coloca em contato com as
rochas do Terreno Canindé-Marancó. A sul seu contato
com a Formação Juá também é tectônico.
Esta unidade é caracterizada pela predominância de
metassiltitos em relação aos metarenitos, filitos e metagrauvacas, que são subordinados, e ausência de biotita-granada
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Xistos
Ocorre em três pequenas áreas na porção leste
da Folha Jeremoabo. Duas delas ocupam cerca de 3km2
e estão próximas à Falha de Caritá, aprisionadas tectônicamente em meio a rochas da Bacia do Tucano Central.
Ocupando cerca de um quilômetro quadrado, a terceira
ocorrência está no extremo leste da área. A norte grada
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para os metarritmitos do Grupo Macururé, e a sul é cortada pelo Plúton Coronel João Sá.
Consiste de biotita-granada-xistos de cor cinza
prateada, compostas de biotita, quartzo e granada, com
clorita e sericita secundárias, e turmalina e opacos de minerais acessórios. Comumente ocorrem intercalações de
metassiltitos, com espessuras milimétricas a centimetricas, que marcam o acamadamento original da rocha e
caracterizam sua natureza rítmica.

estratos pouco espessos, lateralmente contínuos, de folhelhos pretos, margas e calcários. O folhelho é preto,
rico em matéria orgânica e localizadamente é calcífero. A
marga é cinza-escuro, constitui típicos lamitos carbonáticos, formados por micrita, pseudoesparita e siliciclásticos
finos. Ocupa área de aproximadamente 4 km2 na Folha
Jeremoabo.

Subdomínio Vaza-Barris

Aflora nas proximidades do povoado de Rosário,
na Folha Caimbé, e no extremo sudeste da Folha Jeremoabo. Esta litofácies foi interpretada por Menezes Filho et al.
(1988) como ritmitos proximais. Na área do presente projeto é composta por filitos, metarenitos finos e muito finos
e metacarbonatos cinza, finos e impuros intercalados.
As diferentes litologias que compõem esta litofácies possuem laminação ou estratificação plano-paralela
e suas camadas são tabulares, com espessuras milimétricas a centimétricas. Geralmente essas rochas possuem
coloraçao cinza esverdeada e são cortadas por veios e
vênulas de calcita e quartzo.
Os metarenitos são quartzoarenitos a arenitos
subarcoseanos, com mica branca fina em quantidade
variável. Geralmente têm aspecto maciço, por vezes encontram-se laminados ou plaqueados e podem apresentar
coloração acastanhada. Raramente, ocorrem marcas onduladas ou ainda estratificação cruzada de pequeno porte, evidenciadas por variação granulométrica sutil, ou por
uma variação de coloração em função da maior quantidade de matriz argilosa. As camadas de filitos e metacalcários possuem poucos centímetros de espessura.

Este subdomínio é composto por rochas metassedimentares de baixo grau (fácies xisto verde) pertencentes aos grupos Miaba, Simão Dias e Vaza-Barris (Delgado
et al. 2003). Os dois últimos afloram na área pesquisada.
Grupo Simão Dias
De acordo com Silva (1992) compreende as formações Jacaré e Frei Paulo. Está representado no presente trabalho apenas pela Formação Frei Paulo. Ocorre nas
porções sudeste e noroeste da área. Segundo estes autores é uma seqüência siliciclástica granocrescente com
400 a 700 metros de espessura.
Formação Frei Paulo
A Formação Frei Paulo (Humphrey & Allard, 1969;
Silva Filho et al. 1997; Silva, 1992) é constituída basicamente por filitos, interestratificados ritmicamente com
metarenitos e metacalcários impuros. A partir das litologias dominantes, foram agrupadas em três fácies por
Menezes Filho et al. (1988) e Santos et al, (1998). Estes
autores interpretaram um ambiente deposicional de plataforma lamosa, com eventuais condições de ambientes
de intramaré para os sedimentos dessa formação.
As três litofácies da Formação Frei Paulo ocorrem
na Folha Jeremoabo, onde apresentam contatos transicionais entre si. A sul, seu contato com Formação Palestina é através de falha contracional oblíqua, e a norte e
oeste, limita-se com as rochas sedimentares da Bacia do
Tucano Central a partir de falhas normais.
Na Folha Caimbé a Formação Frei Paulo está representada apenas pela fácies dos metarritmitos, em
quatro ocorrências em seu quadrante nordeste. Está em
contato tectônico com as rochas das formações Palestina, Grupo Vaza-Barris, e Sergi,seção pré-rfte do RTJ.
Relevo suave, baixos topográficos e marcantes lineamentos com direção NW-SE, são típicos da Formação Frei
Paulo na área do presente projeto. Seus afloramentos são,
geralmente, rasteiros e em leitos de estrada e de drenagem.
Folhelhos e margas
Conforme Menezes Filho et al. (1988), esta formação consiste de metarritmitos finos, compostos por

Metarritmitos

Metarenitos
Segundo Menezes Filho et al. (1988) esta litofácies é composta predominantemente de metarenito esverdeado, fino a médio, bem selecionado, feldspático,
micáceo, com cimentação carbonática, variando seus
termos composicionais de terrígeno a carbonático. Possui
camadas lateralmente contínuas em sequências espessas.
Estruturas internas de ondulações truncadas de médio a
grande porte, do tipo hummockies são comuns. Metarritmitos subordinados ocorrem em formas lenticulares,
sobrepostos e sotopostos aos metarenitos.
Ocupa cerca de 7 km2, no extremo sudeste da Folha Jeremoabo, e está representado por duas pequenas
ocorrências alongadas no sentido leste-oeste.
Grupo Vaza-Barris
Na área de estudos, as formações Palestina e
Olhos d’Água (Humphrey & Allard, 1969) são as unidades que compõem o Grupo Vaza-Barris. Seus representantes afloram a leste e a oeste da Bacia do Tucano. Com
a Formação Frei Paulo, do Grupo Simão Dias, os contatos
são tanto tectônicos como discordantes.
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Formação Olhos d’Água
Aflora em pequena área, restrita à Serra do Capitão, extremo sudeste da Folha Jeremoabo. Suas melhores
exposições encontram-se nas folhas Carira e Cícero Dantas (Santos et al., 1988; Santos et al., 2010). Limita-se
com a Formação Palestina por falha de empurrão e com
a Formação Salvador pela Falha de Adustina, falha extensional da borda da Bacia do Tucano. A Formação Olhos
d’Água apresenta relevo marcante, possuindo as maiores
altitudes da Província Borborema na área do projeto.
Segundo Santos et al. (1998) a Formação Olhos
d’Água é composta por metacalcários laminados e metacalcários e metadolomitos às vezes oolíticos com intercalações de filito e metachert. No presente projeto foram
descritos metacalcários cinza-escuro a azulados com algumas porções de coloração preta e raros níveis milimétricos de cor branca, marmorizados. Os metacalcários são
dominantemente laminados e no geral ocorrem plaqueados, além de apresentarem com frequência foliações de
médio a alto ângulos e dobras isoclinais orientadas.

Figura 3.9 – Metadiamictito com fragmentos de granitóides, quartzitos, filitos e metarenitos da Formação Palestina.
Juntas extensionais preenchidas por quartzo ou calcita. Foto
com vista para NE.

Suíte Intrusiva Coronel João Sá

Formação Palestina
Ocorre nas duas folhas abrangidas neste projeto.
Na Folha Jeremoabo está no canto SE, limitada por zonas de cisalhamento, compressional a sul e transcorrente
a norte, que marcam seu contato com as formações Olhos
d’Água e Frei Paulo, respectivamente. A oeste, está em
contato com a Formação Salvador por falhamento normal
(extensional) da borda da Bacia do Tucano. Na Folha Caimbé aflora nas proximidades do povoado Rosário, noroeste
da área, onde está encoberto pelas rochas sedimentares
das formações Sergi, a leste e Marizal, a sudeste. A norte
e a sul está em contato tectônico com a Formação Frei
Paulo. Embora se tratem de unidades fotogeológicas bem
distintas, seu limite com as rochas da Formação Frei Paulo
é pouco evidenciado pela diferença de relevo. Já com as
formações Olhos d’Água, Salvador, Sergi e Marizal apresenta diferenças de relevo e textura nas aerofotografias.
A Formação Palestina é composta por termos que
variam de filitos a metadiamictitos com fragmentos angulosos a subangulosos com esfericidade baixa. Essas rochas são cinza-esverdeadas a azuladas, possuem matriz
pelítica, com grãos de areia fina a muito grossa de quartzo disseminados e freqüentemente observa-se mica fina
ao longo dos planos de clivagem. Quando seixosas, apresentam também fragmentos com até cinco centímetros
de diâmetro de quartzo e granitóides, com gnaisses, milonitos, carbonatos e quartzitos subordinados. No caso
dos metadiamictitos, os fragmentos podem chegar até
os 20 cm e muitas vezes encontram-se alongados, deformados juntamente com a matriz, feições indicativas de
zonas de cisalhamento dúctil. É comum nos filitos e metadiamictitos da Formação Palestina a presença de juntas
de extensão preenchidas por quartzo ou calcita (Fig. 3.9).
Dobras abertas, levemente reclinadas, também ocorrem.
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Plúton Coronel João Sá
Foram originalmente denominados de “Batólito
Glória”, por Humphrey & Allard (1962-1969), os granitos, granodioritos e quartzo-monzonitos que produziram efeitos termais nas encaixantes, incluindo também
granitóides ao norte do rio São Francisco, no Estado de
Alagoas. Sua extensão e seu caráter foram contestados posteriormente por autores como Neves & Cordani (1973), Santos & Silva Filho (1975) e Silva Filho et al.
(1977-1979). Santos & Silva Filho (1975) utilizaram o
termo Granitóides Tipo Coronel João Sá para os litotipos
intrusivos da Faixa de Dobramentos Sergipana, localizados a sul do Rio São Francisco, entre Coronel João Sá (BA)
e Própria (SE). Menezes Filho et al. (1988) e Santos et al.
(1988) adotaram esta mesma denominação, para os granitóides intrusivos no Grupo Macururé nas proximidades
da cidade homônima.
O Plúton Coronel João Sá consiste de um corpo
intrusivo, tardi a pós-tectônico (625 Ma), com cerca de
200km2, alongado segundo a direção E-W, constituído
por três litotipos granodioríticos e um aplítico subordinado (Menezes Filho et al.,1988; Santos et al., 1988; Chaves, 1991; McReath et al., 1998; Long et al., 2005).
Na Folha Jeremoabo, o Plúton Coronel João Sá
aflora na porção leste e mostra contato intrusivo com
as rochas do Grupo Macururé a norte e a sul, enquanto a oeste está em contato com a Formação Juá através de uma falha. Menezes Filho et al.(1988) e Santos
et al.(1988) descrevem os contatos intrusivos, bruscos
com as rochas do Grupo Macururé. Estes autores relatam também a presença de feições de reações térmicas,
apófises graníticas e xenólitos dos metapelitos ao longo
do contato com as encaixantes.
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Segundo Menezes Filho et al. (1988), Chaves
(1991) e McReath et al. (1998) na área do projeto ocorre
a fácies biotita-hornblenda-granodiorito. Estes são os termos mais abundantes desta unidade, que se caracterizam
pela cor cinza, são equigranulares médios, geralmente
isotrópicos e possuem foliação magmática localizada.
Podem ocorrem também fases quartzo-monzodioriticas.
Os plagioclásios (An20-42) são euédricos a subédricos, o
quartzo é anédrico e o microclínio (Or89-94) geralmente
é subédrico. A presença de biotita e anfibólio é generalizada e a proporção relativa entre estes minerais varia.
Localmente, ocorrem núcleos esverdeados nos anfibólios sugerindo a presença de clinopiroxênios precoces.
Os minerais acessórios são zircão, apatita e alanita. Estruturas primárias de fluxo magmático são evidenciadas
pela orientação de enclaves básicos e acumulações de
minerais félsicos ou máficos (Menezes Filho et al.,1988;
Santos et al., 1988; Chaves, 1991; McReath et al., 1998;
Long et al., 2005).

3.1.2.3 Formação Juá
As primeiras menções sobre as rochas desta formação foram feitas por Brazil (1947), que descreveu uma
sequência psefítica metamorfizada, localizada na Passagem do Juá, nas margens do rio Vaza-Barris, denominando-as de “conglomerado Juá”. Ghignone (1963) reuniu
arenitos finos e conglomeráticos na Formação Juá. Silva
Filho et al. (1977) e Silva Filho & Neves (1979) atribuíram
aos sedimentos desta formação caráter turbidítico em
ambiente de intrafossa molássica, relacionados à evolução da “Geossinclinal Sergipana”.
Segundo Menezes Filho et al. (1988), a Formação
Juá ocorre quase completamente na Folha Jeremoabo,
preenchendo um graben estruturado no extremo noroeste do Domínio Macururé. Aflora numa zona limitada
a oeste e sudoeste pelos sedimentos da Bacia do Tucano
Central e a leste e sudeste pelas rochas do Grupo Macururé e do Plúton Coronel João Sá. A norte está em contato com as rochas do Terreno Canindé-Marancó através da
Falha Belo-Monte Jeremoabo, e na sua porção nordeste
a Falha Malhada Nova marca seu contato com as rochas
do Grupo Macururé. O trabalho sistemático desses autores permitiu a identificação e a separação das fácies proximal (Formação Juá - Conglomerado) e distal dos leques
aluviais antigos (Formação Juá - Arenitos), que representam unidades fotogeológicas distintas.

vezes são arredondados a bem arredondados, com esfericidade variável. Os fragmentos são dominantemente
de granitóides foliados ou não, pegmatitos e gnaisses,
enquanto os clastos de metavulcânicas ácidas a intermediárias, metabasitos, milonitos, quartzitos, metacalcários
e quartzo venular, são secundários (Fig. 3.10). Conforme
Menezes Filho et al. (1988) são oriundos principalmente
dos granitóides tipo Serra Negra e do Complexo Marancó
e, localizadamente, ocorrem clastos do Plúton Coronel
João Sá. Estruturas de organização interna são raras e camadas com gradação inversa/normal e/ou imbricamento
são localizados. Comumente ocorrem alternados com camadas lenticulares de litoarenito de mesma composição.
Conforme os autores acima citados, essa fácies constitui
um seqüência espessa, típica de depósitos de fluxos de
detritos e denominada de fácies proximal.
Formação Juá - Arenitos
Nesta fácies predominam depósitos arenosos
imaturos, com grande variação composicional, incluindo
termos como grauvacas, arcósios, litarenitos e filarenitos.
Típicamente têm coloração vermelha a castanha, com
porções esverdeadas, são mal selecionados, com granulação média a grossa, com termos seixosos. As estruturas sedimentares são pouco evidentes e geralmente têm
aspecto maciço. São comuns bolsões de conglomerados
seixosos com base côncava para cima. Segundo Menezes
Filho et al. (1988) foram amplos depósitos subaquosos
associados com fluxos de detritos

Formação Juá - Conglomerados
É composta por conglomerados grosseiros, clasto sustentados, polimíticos, imaturos, geralmente sem
organização interna e com arranjos caóticos. A matriz,
quase sempre escassa, é composta por um arenito lítico
argiloso a grosso ou filarenito grosso a cascalhoso, ambos apresentando má seleção granulométrica. Os clastos
têm de 0,5 a 30 cm de diâmetro e na grande maioria das

Figura 3.10 – Conglomerado clasto sustentado, com fragmentos bem arredondados a subangulosos e esfericidade
variável, com distribuição caótica. Foto com vista para SE.
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3.2 BACIA SEDIMENTAR DO TUCANO CENTRAL
O Rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá ocupa, nos estados da Bahia e Pernambuco, uma área aproximada de
47.000 km2 assim distribuídos: Bacia do Recôncavo com
11.500 km2; Bacia do Tucano com 30.500 km2; e Bacia
de Jatobá com 5.000 km2. A Bacia do Tucano é subdividida nas sub-bacias do Tucano Sul, Tucano Central e
Tucano Norte por grandes feições estruturais de direção
NW/SE: Zona de Acomodação do Rio Itapicuru, que separa as sub-bacias do Tucano Sul e Central, e Zona de
Acomodação do Vaza-Barris, que limita as sub-bacias do
Tucano Central e Norte.
Nos trabalhos desenvolvidos durante o presente
projeto foram estudadas e cartografadas unidades estratigráficas pertencentes à Bacia do Tucano Central e,

subordinadamente, à Bacia do Tucano Norte no nordeste
da Folha Jeremoabo, acima da Zona de Acomodação do
Vaza-Barris.
A coluna estratigráfica da Bacia de Tucano Central
foi descrita por Caixeta et al. (1994), que dividiram-na
em sequências deposicionais de 3ª ordem: siluro-devoniana, permo-carbonífera e juro-eocretácea; as sequências inteiramente cretáceas foram denominadas de K10
(berriasiana), K20 (aproximadamente valanginiana), K30
(hauteriviana a eoaptiana) e K50 (neo-aptiana). Recentemente, Costa et al. (2007) revisaram os limites das sequências deposicionais e a amplitude estratigráfica de
algumas unidades de 3ª ordem, e agruparam-nas em
quatro supersequências: a paleozóica, que não aflora na
sub-bacia, e as supersequências pré-rifte, rifte e pós-rifte
(Fig. 3.11), descritas abaixo.

Figura 3.11 – Carta estratigráfica atualizada e aspectos tectono-deposicionais da Bacia do Tucano na área estudada. Modificada de Costa et al., 2007 e Magnavita et al, 2003.
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i) a Supersequencia Pré-Rifte compreende as sequências J-20 e K-05 e englobam o Grupo Brotas (formações Aliança e Sergi) e a parte inferior do Grupo Santo
Amaro (formações Itaparica e Água Grande), que não
ocore na área do projeto;
ii) a Supersequência Rifte, que na Bacia do Tucano
compreende duas sequências: K 10 – K 20, abrangendo
as formações Candeias, Marfim e as partes inferiores dos
grupos Ilhas e Massacará; e K 30 – K 40, que englobam
as formações Pojuca/Taquipe e São Sebastião e as partes
superiores dos grupos Ilhas e Massacará, além da Formação Salvador;
iii) a Supersequência Pós-Rifte coincidente com a
Seqüência K 50, que representa o estágio de subsidência
térmica pós-rifte, corresponde aos arenitos e conglomerados da Formação Marizal.

3.2.1 Grupo Brotas
Este grupo foi descrito, inicialmente, como formação por Barnes (1949 apud Ghignone, 1979), que
o dividiu nos membros Aliança e Sergi. Posteriormente,
no trabalho “Estudos da Bacia” (1958 apud Viana et
al.,1971), a formação foi elevada a grupo e seus membros a formações.
Na área do Projeto Bacia do Tucano Central ocorrem as formações Aliança e Sergi, que afloram no extremo sudoeste da Folha Caimbé, associadas à borda
flexural e, principalmente, na porção oriental da área do
projeto, sempre intercaladas por falhamentos, associadas
à borda falhada da Bacia do Tucano Central e a Zona de
Acomodação do Rio Vaza-Barris (Fig. 3.12).

3.2.1.1 Formação Aliança
Formação basal do grupo, seu nome originou-se
da antiga usina Aliança situada à margem da BR-324,
próximo à cidade de Amélia Rodrigues, no Recôncavo
Baiano, onde está situado seu holoestratotipo (Ghignone, 1979). Esta formação foi subdividida, da base para
o topo, nos membros Afligidos, Boipeba e Capianga,
sendo o membro inferior, posteriormente, elevado à hierarquia de formação e atribuída ao Permiano (Aguiar &
Mato, 1990).
Na área do projeto afloram rochas dos membros
Capianga e Boipeba, mas visto a limitação da escala, estes foram cartografados de modo indiviso.
O Membro Capianga, constituído, basicamente,
por ritmitos de folhelhos e siltitos em tons vermelho, e arroxeado, mosqueado de verde-claro, síltico, é facilmente
diferenciado das outras formações pelo seu relevo rebaixado, aflorando na borda ocidental, entre as escarpas do
embasamento e da Formação Sergi. Outrossim, as rochas
deste membro ocorrem em vales estreitos ora individualizados, ora intercalados com as litologias do membro
inferior, mas sempre contrastando com o relevo positivo
da Formação Sergi.

O Membro Boipeba, unidade basal da formação,
corresponde aos red beds Aliança (Ghignone, 1979), e é
representado por arenitos médios, em geral vermelhos,
pintalgados de branco, cujas pintas correspondem à
grãos inalterados de feldspato. Por vezes, ocorrem níveis
conglomeráticos com bolas de argila marcando a base
das estratificações, que são cruzadas com paleocorrentes para NW. Evidenciando sua deposição em ambiente
tectonicamente ativo, os arenitos deste membro são bastante fluidizados.
Na borda flexural da Bacia do Tucano Central, a
Formação Aliança repousa discordantemente sobre os
terrenos metamórficos do Bloco de Serrinha e seu contato superior, com a Formação Sergi, é gradacional, sendo,
por vezes, observado em campo através da gradação lateral do ritmito para um arenito muito fino.
Segundo Ghignone (1979) comumente ocorrem
ostracodes nas rochas da Formação Aliança, sendo a espécie Bisulcocypris pricei a mais característica. Com base
no conteúdo desses ostracodes, a formação corresponde
à biozona RT-001, Andar Dom João da Série do Recôncavo (Viana et al. 1971), sendo considerada neojurássica,
de idade Tithoniana por Costa et al. (2007), e correlacionável estratigraficamente com as formações Candeeiro e
Bananeiras, para o membro pelítico, da Bacia de Sergipe-Alagoas. Ainda segundo Viana et al. (1971) e Costa et
al. (2007), o pacote de arenitos do membro inferior tende a adelgaçar para norte, enquanto os pelitos espessam
progressivamente neste sentido.

3.2.1.2 Formação Sergi
Inicialmente denominada de Arenito Sergi da Formação Brotas por Barnes (1949 apud Viana et al., 1971),
foi elevada à categoria de formação em 1958 durante o
Estudo da Bacia, quando a Formação Brotas foi elevada
à categoria de grupo. O nome Sergi refere-se ao afluente
da margem direita do Rio Subaé e em seu vale, próximo
à cidade de Santo Amaro da Purificação, aflora a seção-tipo da formação.
Na área do projeto, esta unidade ocorre na borda flexural da bacia, aforando, principalmente, na porção
sudoeste da Folha Caimbé. De forma mais expressiva, as
rochas desta formação ocorrem ao longo da borda oriental da bacia (Fig. 3.12), predominantemente em contato
tectônico com as rochas metamórficas da Faixa Sergipana
e, em alguns locais, repousando sobre a Formação Aliança
mediante contato gradacional ou apresentando diastemas
na forma de canalizações de fundo irregular (Ghignone,
1979). O contato superior, na Bacia do Tucano Central, é,
em geral, com os depósitos pelíticos da Formação Candeias, ora por falhas, ora por contato normal.
Acompanhando as características observadas na
porção meridional da Bacia do Tucano Central, a sucessão estratigráfica da Formação Sergi é marcada pela recorrência de ciclos fluviais e eólicos (Santos et al., 2010),
constituidos basicamente, por quartzoarenitos a arenitos
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Figura 3.12 – Distribuição geográfica e relações de contato das formações Aliança e Sergi (Grupo Brotas).
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subarcoseanos médios a grossos, ricos em quartzo, com
feldspato e matriz caulínica, que pode ser oriunda da
alteração do feldspato. É comum a presença de lentes
de arenito conglomerático a conglomerado, assim como
também são freqüentes estratificações cruzadas, além da
bimodalidade granulométrica bem marcada nos arenitos
eólicos (Fig. 3.13).
Na porção basal da formação ocorrem arenitos
de granulometria média e bom selecionamento, constituídos basicamente por quartzo e pouca matriz, com
estratificações cruzadas acanaladas, geralmente, associados a arenitos avermelhados grossos com lentes conglomeráticas. Estes arenitos são mal-selecionados, com

grãos subangulosos a subarredondados, baixa maturidade textural e mineralógica, sendo comum a presença de
mica, minerais pesados e fragmentos líticos e podem ser
classificados como arenitos arcoseanos. Neste pacote é
frequente a presença de pavimentos seixosos, estratificações cruzadas acanaladas (Fig. 3.14) e festonada de
médio porte e intercalações com arenitos finos, esbranquiçados, com matriz argilosa e algumas “bolas” de argila. Lentes de conglomerados suportados pelos clastos,
com seixos de quartzo e fragmentos de rochas da bacia e
do embasamento são comuns.
Acima do pacote psamítico descrito acima, ocorrem arenitos, na sua grande maioria, esbranquiçados a

Figura 3.13 – Coluna estratigráfica composta da Formação Sergi.
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Figura 3.14 – Estratificação cruzada acanalada (à N165) em
arenitos da Formação Sergi. Localidade de Sítio Velho.

Figura 3.15 – Estratificações cruzadas acanaladas convolutas
associadas a planos de juntas. Localidade de Jardim.

róseos, que predominam na área mapeada. São quartzo-arenitos de granulometria fina a média, cujos grãos
são foscos, arredondados a subarredondados e bem selecionados. Com matriz rara a ausente, apresentam bimodalidade granulométrica e coloração bem marcada.
São comuns nestes arenitos, pavimentos de seixos, constituídos, essencialmente por quartzo leitoso, que podem
ser interpretados como planícies de deflação. Além disso,
ocorrem feições de fluxo de grãos, estratificações cruzadas tabular, acanalada e sigmoidal de médio e grande
porte e sets de estratificação com diferentes direções de
mergulho. Observam-se também feições indicativas de
fluidização associada a alguns estratos e a fraturamento
(Fig. 3.15), principalmente estratificações convolutas e
marcas de carga.
Dados de paleocorrentes coletados em campo,
principalmente nos arenitos eólicos, apesar de insuficientes, sugerem um transporte de material para oeste
e noroeste. Visto que as melhores exposições da Formação Sergi estão na borda oriental, estes dados de paleocorrentes são concordantes com a sugestão de Gontijo
(1988) para uma sedimentação a partir de leques aluviais
vindos das áreas fontes, que neste caso são as rochas
metamórficas da Faixa Sergipana.
A formação, assim como o Membro Boipeba da
Formação Aliança, apresenta tendência geral de adelgaçamento para norte (Costa et al, 2007), com drástica redução de espessura, alcançando cerca de 100 m na Bacia
do Tucano Norte (Ghignone, 1979). Na borda ocidental
da Bacia do Tucano Central, seus estratos apresentam
mergulho em baixo ângulo para SSE, formando cristas
alinhadas, com direção aproximadamente meridiana, associadas às planícies onde afloram as formações Aliança
e Candeias. Na borda oriental da bacia, onde a formação
está intensamente falhada associada à inversão de polaridade deposicional na Zona de Acomodação do Vaza-Barris, os estratos apresentam atitudes que variam desde NE
até NW e mergulhos igualmente variáveis.

Acompanhando as características estruturais observadas nas rochas da Formação Sergi por Santos et al.
(2010), os arenitos depositados na borda flexural da bacia apresentam-se falhados e fraturados, com direções
preferenciais, concordantes com as estruturas do embasamento ocidental. Por outro lado, na borda falhada,
onde a deposição está associada à inversão de polaridade
da bacia, as rochas estão mais fortemente afetadas pela
deformação rúptil, com locais onde a estrutura e textura
original da rocha são totalmente obliteradas. As direções
de falhamento acompanham a tendência geral de toda
bacia, ou seja, transversal a abertura da calha, mas com
forte influência das estruturas E-W da Faixa Sergipana.
De acordo com as características texturais e a
maior intensidade da deformação, ao longo das estruturas, desenvolvem-se grandes zonas de bandas de deformação, que esculpem o relevo de cristas já citado.
Viana et al. (1971) consideram a formação estéril
e que sua idade jurássica superior foi determinada pelo
conteúdo fossilífero da Formação Aliança. Os mesmos
autores citam troncos silicificados como os únicos restos
orgânicos encontrados na unidade, semelhantes àqueles encontrados na Formação Serraria da Bacia Sergipe-Alagoas, foram classificados como Dadoxylon benderi.
Na área mapeada, geralmente associada aos arenitos
grossos da base da formação, é freqüente a ocorrência
de madeiras fossilizadas de dimensões centimétricas a
métricas (Fig. 3.16), que serão melhor descritas no capítulo V.
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3.2.2 Grupo Santo Amaro
Inicialmente designada Formação Santo Amaro
por Taylor (1946 apud Viana et al.,1971) foi elevada à
categoria de grupo no Estudo da Bacia de 1958, e seus
membros às formações Itaparica e Candeias. Na Bacia
do Tucano Central foram observados registros apenas da
Formação Candeias.

Projeto Bacia do Tucano Central / Folhas Caimbé e Jeremoabo

As estruturas mais comuns encontradas nos arenitos são estratificações plano-paralelas e cruzadas acanaladas de baixo
ângulo, bem como laminações cruzadas nos
arenitos mais finos (Fig. 3.19) e na fácies pelítica. Frequentemente, estas estruturas exibem
convoluções (Fig. 3.20) coerentes com a instabilidade tectônica durante sua deposição.
Segundo Ghignone (1979), a Formação Candeias apresenta conteúdo fossilífero
bastante diversificado, encontrando-se restos
de peixes e crocodilianos, ostracodes, troncos
silificados, dentre outros. Na área do projeto
foram encontrados fósseis de peixes variados,
crustáceos, ostracodes e moluscos bivalvia e
gatropoda, além de fragmentos lenhosos e
icnofósseis (ver capitulo V). A formação é correlacionável à Formação Barra de Itiúba da
Bacia Sergipe-Alagoas, tendo a idade cretácea
Figura 3.16 – Madeira fossilizada de grande dimensão associada a areinferior atestada pelo seu conteúdo de ostranitos da Formação Sergi. Norte do Povoado de Rosário.
codes, restos de peixes (Lepidotus) e de conchostráceos (Viana et al.,1971).
Os depósitos da Formação Candeias
3.2.2.1 Formação Candeias
estão geralmente assentados, discordantemente, sobre
os arenitos da Formação Sergi e seu contato superior é
A formação aflora na Folha Caimbé, principal- gradacional com as rochas do Grupo Ilhas, na borda flemente nas porções SW e NW, em contato com a uni- xural, e através da Falha de Caritá, na porção leste da
dade subjacente, enquanto que na Folha Jeremoabo, bacia (Fig. 3.26). Também na borda oriental, esta forexposições da Formação Candeias ocorrem ao longo mação faz contato interdigitado com os fanglomerados
de toda borda falhada da bacia (Fig. 3.17). Apresen- da Formação Salvador. O pacote, que pode atingir mais
ta-se sem distinção dos seus membros, denominados de mil metros de espessura (Ghignone, 1979), tem seus
na Bacia do Recôncavo, Tauá e Gomo, e é constituída estratos mergulhando em geral com cerca de 15º para o
basicamente por folhelhos e siltitos cinza-esverdeados, centro da bacia, ou seja, para leste ou oeste, a depender
típicos de ambiente redutor, e com grande participação da área de ocorrência da unidade.
da fração arenosa. Suas características de campo apontam para aquelas descritas por Ghignone (1979) para o 3.2.3 Formação Salvador
Membro Gomo.
O relevo desenvolvido sobre as rochas desta forViana et al. (1971) designaram assim os conglomação constitui um bom critério fotogeológico para sua merados, arenitos e folhelhos geneticamente associados
separação das unidades vizinhas, pois é caracterizado ao sistema de falhas de Salvador, que limita a borda leste
por grandes regiões aplainadas com elevações onde a das bacias do Recôncavo e Tucano. Conforme esses autofração arenosa está presente.
res, a Formação Salvador ocupa uma faixa em torno de
Em termos litológicos, caracteriza-se, principal- 10 – 15 km de largura, paralela à borda leste da bacia
mente, pela intercalação de estratos de espessura variável e se estende do arco de Vaza-Barris até o extremo sul
de folhelhos cinza-esverdeados e siltitos e arenitos (Fig. do Recôncavo. Todas as unidades do Supergrupo Bahia,
3.18). Os folhelhos são micáceos e frequentemente têm desde o Membro Gomo da Formação Candeias até a Forlentes de arenito, enquanto os arenitos são, em geral, mação São Sebastião, encontram-se interdigitadas com
de cor creme, finos a muito finos, com grãos subangulo- essas rochas associadas às bordas de falha da bacia.
sos a subarredondados de quartzo e feldspato, bastante
Havia poucos registros com relatos da presença
argilosos e com grande participação de micas, principal- dessas rochas na área estudada, embora diversos automente nos planos de estratificação. Esta associação de res (Allard & Tibana, 1966; Viana et al ,1971; Ghignone,
fácies tende a se espessar para o topo da seqüência, com 1979; Caixeta et al., 1994) tenham feito referência às roos bancos de arenito atingindo cerca um metro de espes- chas sintectônicas associadas a borda de falha do rifte.
sura. Nestes bancos de arenito ocorrem lentes de argilito Santos et al. (2010) delimitaram uma ocorrência inédita
e observa-se tendência a afinamento e granodecrescên- da Formação Salvador na Folha Cícero Dantas e nela incia ascendente, até o retorno gradual da intercalação de cluíram os pelitos e psefitos anteriormente atribuídos por
fácies.
Brazil (1948) à Formação Poço Verde.
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Figura 3.17 – Distribuição geográfica e relações de contato da Formação Candeias (Grupo Santo Amaro).
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Figura 3.18 – Coluna estratigráfica composta da Formação Candeias.

Figura 3.19 – Laminação cruzada em arenito muito fino da
Formação Candeias. Localidade de Flamengo.

Figura 3.20 – Estratificação convoluta em arenitos da Formação Candeias, Riacho Baixa dos Fofos.
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A Formação Salvador ocorre exclusivamente na
porção sudeste da Folha Jeremoabo, e está intimamente
associada ao falhamento da borda leste da bacia (Fig.
3.21). Esta formação é composta por conglomerados polimíticos sustentados ora pelos clastos, ora pela matriz,
que desenvolvem relevo suave ondulado, com morros
arredondados (Fig. 3.22). Subordinadamente, ocorrem
arenitos líticos finos a conglomeráticos de coloração verde a rósea e forte cimentação calcítica, assim como folhelhos e argilitos de tons cinza amarelados, esverdeados
e/ou róseos. A paleocorrente é, preferencialmente, para
W, SW e para S e está indicada pela forma das camadas
juntamente com seu mergulho e o imbricamento dos
clastos (Fig. 3.23).
Com estratificação cruzada acanalada ou plano-paralela incipientes, os conglomerados são, principalmente, clasto sustentados e, por vezes, em função da
variação da proporção matriz/clastos, são sustentados
pela matriz. A granulometria varia de areia média a matacões, com detritos de até 60 cm de diâmetro. Estes
são dominantemente prolatos, subangulosos a arredondados. Os ruditos desta formação, na Folha Jeremoabo,
são polimíticos, com clastos provenientes da Faixa Sergipana, de metarenitos e metassiltitos, metacarbonatos,
filitos, granitóides, riolitos, milonitos, xistos e quartzo de
veio das formações Frei Paulo, Olhos d’Água, Palestina e
Grupo Macururé.
Em camadas tabulares e/ou lenticulares os conglomerados ocorrem com espessuras que variam entre
0,15 e 1,5 metro. A organização interna dos clastos,
assim como a gradação e/ou imbricamento, apresenta
padrões variados e heterogêneos . Porém, pode-se dizer que mais próximo à falha de contato com as rochas
da Faixa Sergipana, observam-se conglomerados com
fragmentos angulosos, maciços ou com acamamento
incipiente, gradação inversa ou ausente e imbricamento, quando presente, é do tipo a(p) a(i) (Figs. 3.24 e
3.25). Conforme Collinson & Thompson (1982) estas
características seriam indicativas de fluxo de detritos.
Camadas tabulares e lenticulares com estrutura interna maciça, estratificações cruzadas acanaladas localizadas, granocrescência ascendente e imbricamento do
tipo a(t) b(i), ocorrem com mais freqüência em direção
ao interior da bacia. Estas características, segundo os
mesmos autores, são típicas de ambiente fluvial. Esta
distribuição espacial observada concorda com o modelo
de desenvolvimento de um sistema fluvial à jusante do
sistema de leques aluviais relacionados à falha de borda
da bacia.
As fases mais finas da Formação Salvador, representadas por arenitos, folhelhos e argilitos, observadas
na área do projeto estão intimamente relacionadas com
os ruditos e ocorrem alternadas com estes na forma de
camadas e lentes.
Os arenitos possuem grãos dominantemente arredondados a angulosos, com baixa esfericidade e sua
composição é lítica, coerente com a dos conglomerados,
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com grãos de calcário, metarenito fino, filito e quartzo,
além de cimento carbonático. Porém, observa-se que
quanto mais fina a granulometria, menos lítica e mais
quartzosa é a composição clástica da rocha. Por outro lado, quanto mais grossa a granulometria, maior a
tendência de apresentar a mesma composição do conglomerado, isto é, mais lítico e menos quartzoso. Esses
arenitos ocorrem em camadas tabulares e/ou lentes, com
estratificação cruzada acanalada (Fig. 3.26), plano-paralela e convoluta, alternadas com os conglomerados, argilitos e folhelhos. A espessura das camadas arenosas varia
de 0,3 a 1,5 metros e, quando ocorrem sob a forma de
lentes intercaladas aos estratos de conglomerados, têm
cerca de 30 cm, possuindo a base conglomerática com
granodecrescência ascendente. Os detritos componentes dos arenitos conglomeráticos são grânulos e seixos
e, como mencionado anteriormente, são arredondados
a angulosos com baixa esfericidade e não apresentam
uma orientação preferencial, encontrando-se numa organização caótica. Por vezes os níveis conglomeráticos
se concentram na base das camadas com estratificação
cruzada.
Os folhelhos e argilitos ocorrem geralmente intercalados aos arenitos finos, em camadas tabulares com
espessuras bastante variáveis, milimétricas a métricas
Estratificações convolutas são freqüentes nos
arenitos, folhelhos e argilitos. Além disso, comumente
observam-se falhas normais com rejeitos centimétricos
a métricos. Essas feições refletem o caráter sintectônico
das rochas da Formação Salvador. A subangulosidade
dominante dos clastos e sua proximidade das falhas de
borda da bacia, assim como a similaridade entre a sua
composição clástica e as rochas da Faixa Sergipana sugerem áreas fontes próximas.
Assim como na Folha Cícero Dantas e sugerido por
Santos et al. (2010) a grande expressividade cartográfica
verificada da Formação Salvador pode estar relacionada
com a Falha de Adustina, que apresenta o maior rejeito
de falha de borda do rifte RTJ (Destro, 2002; Magnavita
et al , 2003). Além disso, pode-se considerar sua proximidade com a Falha de Caritá, que está associada à Zona
de Acomodação do Vaza-Barris, estrutura que marca a
inversão da geometria do rifte e o limite da Sub-Bacia do
Tucano Central com a Sub-Bacia do Tucano Norte.

3.2.4 Grupo Ilhas
Esta unidade foi formalizada e denominada como
Formação Ilhas em 1958, no Estudo da Bacia, quando foi
dividida nos membros inferior e superior. Posteriormente, Viana et al (1971) elevaram-na à categoria de grupo,
abrangendo as formações Marfim e Pojuca.
Sem variações significativas nos padrões litoestratigráficos, a unidade foi cartografada indivisa na área
do projeto. Aflora nos extremos SW, NW e NE da Folha
Caimbé, onde se prolonga para a Folha Jeremoabo associada à Zona de Acomodação do Vaza-Barris, confor-

Figura 3.21 – Distribuição geográfica e relações de contato da Formação Salvador.
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a

Figura 3.22 – Morros arredondados, relevo típico da Formação Salvador, recobertos pelos tabuleiros da Formação Marizal ao
fundo (a). Foto nas proximidades do povoado Camaratuba, vista para SW.

Figura 3.23 – Coluna estratigráfica composta da Formação Salvador.
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Figura 3.24 – Conglomerado matriz sustentado, com fragmentos angulosos a arredondados, distribuídos caóticamente em matriz argilo-arenosa. Foto com vista para SE.

Figura 3.25 – Conglomerado clasto sustentado, com imbricamento do tipo a (p) a (i), indicando paleocorrente para
esquerda (W). Foto com vista para N.

Figura 3.26 – Arenito muito grosso, conglomerático, com
estratificação cruzada indicando paleocorrente para W. Proximidades do Povoado de Camaratuba. Foto com vista para S.

mando uma faixa aproximadamente NW-SE. A exposição
mais significativa do grupo é na porção centro-norte da
área mapeada (Fig. 3.27).
Conforme dito anteriormente, o contato inferior
com o Grupo Santo Amaro é bem marcado na borda
oriental da bacia, através da Falha de Caritá, enquanto
na porção oeste, embora gradacional, o contato pode
ser notado pela mudança abrupta do relevo, além da
rede de drenagem característica. O contato superior com
o Grupo Massacará, por sua vez, não é bem marcado,
tendo em vista o nítido aumento da fração arenosa em
todas as formações do rifte RTJ na direção setentrional, o
que torna a divisão litoestratigráfica bastante difícil.
Trata-se de um pacote sedimentar constituído basicamente por arenitos vermelhos a amarronzados, médios a grossos, dispostos em bancos espessos separados
por intercalações subordinadas de folhelho e siltito e frequentes níveis de arenitos conglomeráticos a conglomerados na base de estruturas acanaladas, além de alguns
ritmitos de arenito e folhelho (Fig. 3.28).
Na base do Grupo Ilhas, em contato com os pelitos da Formação Candeias, ocorrem corpos espessos de
arenitos creme e amarronzados, com granocrescência
ascendente e granulometria variando de fina a média.
Estes arenitos são constituídos, basicamente por quartzo, feldspato inalterado e mica, com matriz argilosa,
geralmente incipiente e, possivelmente, associada à alteração química dos feldspatos.
A geometria externa de lobos sigmoidais é bem
marcada neste pacote, com corpos amalgamados e individualizados lateralmente por intercalações de folhelho e ritmitos de siltito e folhelho, além da tendência de
espessamento para o topo, atingindo em alguns locais,
mais de dez metros. Estratificações cruzadas acanaladas
de médio e grande porte são comuns e bem marcadas
ora por superfiíceis mais argilosas, ora por pavimentos
seixosos, assim como formas acanaladas. Estratificação
convoluta (Fig. 3.29) e outras estruturas indicativas de
fluidização também são freqüentes.
Frequentemente ocorrem na base dos corpos de
arenito, estratos de conglomerados associados a arenitos de granulometria grossa a conglomerática, bastante
fluidizados. Estes estratos são ricos em seixos de quartzo leitoso e rochas da Faixa Sergipana, bolas de argila e
fragmentos de rochas, provenientes de unidades já depositadas, devido à quebra e escorregamento de material já consolidado.
Associadas a esses arenitos ocorrem intercalações de arenito muito fino a médio, siltito e folhelho,
geralmente de coloração avermelhada. Os arenitos ocorrem em corpos de espessuras variáveis e são constituídos basicamente por quartzo e feldspato inalterado e
são bastante micáceos, com matriz argilosa é incipiente.
Naqueles de granulometria mais fina, lâminas de argila marcam as estratificações plano-paralelas e cruzadas
de baixo ângulo e, além disso, estratificações cruzadas e
marcas onduladas ocorrem no topo dos estratos.
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Figura 3.28 - Coluna estratigráfica composta do Grupo Ilhas

Figura 3.29 – Estruturas de fluidização em arenitos do Grupo Ilhas, Localidade de Brejo Grande.

Com o gradativo aumento da granulometria dos
corpos, ocorrem estratificações cruzadas acanaladas e
tabulares e ondulações cavalgantes, além de feições de
deformação plástica nos estratos com maior participação
da fração fina. Os siltitos com bolas de argila e folhelhos que ocorrem intercalados, têm composição rica em
mica e caulinita e exibem laminações cruzadas e plano-paralelas, além de lentes e fragmentos de arenito. Esta
seqüência apresenta tendência geral de afinamento para
cima (sino normal) e feições tipo wavy & linsen. É comum a ocorrência de estratos de folhelho com grande
quantidade de matéria orgânica, e, principalmente, níveis de espessura centimétrica de arenitos intensamente
bioturbados, com suas estruturas internas obliteradas.
Subordinadamente ocorrem quartzoarenitos de
granulometria média a grossa, com grãos subarredondados, foscos e bem selecionados. Leitos conglomeráticos,
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constituídos basicamente por seixos de quartzo leitoso,
fluxo de grãos e estratificações cruzadas acanaladas e tabulares são comuns e frequentemente estão fluidizadas
(Fig. 3.30). Outrossim, lentes de arenitos sublíticos com
muita mica oriunda dos xistos da Faixa Sergipana também ocorrem.
Segundo Viana et al (1971), ostracodes encontrados em rochas das formações Marfim e Pojuca, na Bacia
do Recôncavo, indicam idade cretácea inferior, dado corroborado por Costa et al.(2007), que coloca a deposição
desta seqüência no Neocomiano, andar Aratu. Na Bacia
do Tucano Central, na área mapeada, foram encontrados
vários icnofósseis e fósseis de moluscos e conchostráceos, sempre associados aos estratos de arenito intercalados com os folhelhos.
O Grupo Ilhas é marcado pela presença constante
de sistemas de juntas e falhas, de direções N-S e NNE-SSW, com grandes exposições de bandas de deformação
destacadas no relevo.

3.2.5 Grupo Massacará
Termo utilizado inicialmente por Viana et al
(1971) em alusão à vila de Massacará, compreende apenas a Formação São Sebastião (Taylor, 1948), que na Bacia do Recôncavo foi dividida pelos citados autores nos
membros Paciência, Passagem dos Teixeiras e Rio Joanes.
Na área do Projeto Bacia do Tucano Central essa formação foi cartografada indivisa, pela impossibilidade de se
reconhecer os membros acima referidos.

3.2.5.1 Formação São Sebastião
Refere-se a uma sequência arenosa, com intercalações subordinadas de folhelho e siltito, que ocorre de
maneira restrita nas folhas Caimbé e Jeremoabo, superposta à seqüência sedimentar do Grupo Ilhas (Fig. 3.31),
com a qual possui contato gradacional e, por vezes, as-

Figura 3.30 – Estratificação cruzada (à N190) com convolução em arenitos do Grupo Ilhas, Localidade de Flamengo.
– 42 –

sentada por falhas sobre rochas das unidades inferiores
das fases sinrifte e pré-rifte. Por meio de uma discordância temporal e angular, esta seqüência é sotoposta à Formação Marizal.
Suas características texturais e estruturais são muito semelhantes àquelas vistas nos litotipos do Grupo Ilhas,
principalmente naqueles associados à deposição em ambiente fluvial (Fig. 3.32). Seu relevo reflete a atitude dos
estratos que mergulham, em geral para leste (Fig. 3.33).
Como foi dito anteriormente, a separação entre
as litofácies associadas à deposição em ambiente fluvial
da Formação São Sebastião e as unidades componentes
do Grupo Ilhas é muito difícil na Bacia do Tucano Central.
Costa et al. (2007) defendem uma deposição sincrônica das unidades, como pode ser visto na coluna estratigráfica (Fig. 3.11), onde fácies deltaicas, já existentes
no Neoberriasiano/Eovalanginiano na borda flexural da
bacia, eram cobertas por sistemas fluviais no Eobarremiano, correspondendo respectivamente ao topo do Grupo
Ilhas e ao Grupo Massacará.
Em termos litológicos, esta formação é constituída amplamente por arenitos de granulometria fina a
grossa e seleção média, com grãos subarredondados a
subangulosos, geralmente constituídos de quartzo, feldspato e mica e argila na matriz; variando de subarcoseanos a quartzo-areníticos. Ocorrem em bancos espessos
com granocrescência ascendente, bem estratificados a
maciços, com a estratificação ora marcada por pavimentos seixosos, ora por superfícies mais argilosas. Apresentam estrutura externa de lobos sigmoidais com níveis
conglomeráticos, principalmente na base dos corpos, e
internamente, são observadas estratificações cruzadas
acanaladas e tabulares, em geral indicando paleocorrente para sul. Neste pacote feições indicativas de fluidização
são freqüentes, a exemplo de estratitificações convolutas
e estruturas de escape de fluidos.
Associados a estes arenitos, separando os bancos,
ocorrem estratos delgados de arenito muito fino com
lentes de folhelho bastante argiloso e feldspático, além
de micáceo nos planos de estratificação plano-paralela e
cruzada de baixo ângulo. Subordinadamente, estes arenitos ocorrem em alternância (Fig. 3.34) com folhelhos
de cor vinho e micáceos nos planos de laminação. Nesta
alternância observa-se um aumento na quantidade de
matriz para o topo da seqüência, além de ondulações
cavalgantes, marcas onduladas e de carga (Fig. 3.35) e
intensa bioturbação nos estratos de arenito.
De forma distinta ao observado na porção sul da
Bacia do Tucano Central, quartzoarenitos com características de retrabalhamento pelo vento são comuns na
formação na área mapeada. Trata-se de corpos espessos de arenito esbranquiçado com matriz incipiente ou
ausente, de granulometria média a grossa, com grãos
foscos, bem selecionados e arredondados, e bimodalidade granulométrica bem marcada. Leitos seixosos são
comuns, além de estratificações cruzadas acanaladas e
tabulares de médio e grande porte.

Figura 3.31 – Distribuição geográfica e relações de contato da Formação São Sebastião (Grupo Massacará).
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Figura 3.32 – Coluna estratigráfica composta da Formação São Sebastião.

Figura 3.33 – Relevo mostrando caimento dos estratos em
baixo ângulo para sul, Norte do Povoado de Caimbé. Vista
para ESE.
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Figura 3.34 – Alternância de arenito fino e folhelho, Formação São Sebastião. Localidade de Soares.
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Figura 3.35 – Marca de carga em arenito da Formação São
Sebastião visto na foto anterior.

As estruturas sedimentares mais representativas e
comuns aos diferentes pacotes são estratificações cruzadas acanaladas, bem marcadas por níveis seixosos e por
lâminas de argila, além de deformações sindeposicionais
(Fig. 3.36) como estratificação convoluta e estruturas de
escape de fluidos.
De forma similar a unidade subjacente, na Formação São Sebastião ocorrem, com grande freqüência,
juntas e bandas de deformação de grande expressão no
relevo (Fig. 3.37). Estas estruturas, em geral associadas à
abertura da bacia, mostram também influência da Zona
de Acomodação do Vaza-Barris, ou seja, direções N-S e
NNE-SSW.
Segundo Viana et al (1971), o conteúdo fossilífero
da formação é constituído por ostracodes, conchostráceos, gastrópodes, pelecípodes e restos de peixes e, com
base no estudo do conteúdo de ostracodes, a unidade foi
correlacionada com parte da Formação Penedo da Bacia

Figura 3.36 – Estruturas de escape de fluidos em arenitos da
Formação São Sebastião, a oeste de Jeremoabo.

Figura 3.37 – Zona de falha com bandas de deformação que
controlam o relevo de cristas. Oeste de Jeremoabo. Foto
com vista para N030.

de Sergipe-Alagoas, de idade cretácea inferior. Além de
restos de peixes e icnofósseis, foram encontrados na área
fragmentos de sementes e vegetais lenhosos.

3.2.6 Formação Marizal
Esta formação foi designada por Brazil (1948)
como um conjunto de arenitos micáceos médios a grossos, seixos e cascalhos. Vianna et al.(1971) redefiniram
a Formação Marizal como uma associação de arenitos
e conglomerados com folhelhos e calcários subordinados, reunindo os litótipos abrangidos da Formação Cícero Dantas com o conjunto psefítico-psamítico de Brazil
(1948).
A Formação Marizal ocupa mais de 60% da área
mapeada(Fig. 3.38) e representa uma unidade geomorfológica típica, com relevo em mesas e tabuleiros chamados também de “rasos” (Ghignone, 1979; Sensora,
1982). Estas feições muitas vezes apresentam desnível
topográfico que pode ultrapassar 200 metros. Com camadas horizontais a suborizontais, a Formação Marizal
encontra-se em discordância angular com as unidades
sotopostas (Fig. 3.39). Suas formas de relevo se mostram
intensamente condicionadas pelo marcante padrão de
fraturamento (Fig. 3.40).
Ótimas exposições da Formação Marizal podem
ser observadas ao longo da BR-110 e nos arredores das
localidades de Caimbé, Massacará, Novo Triunfo, Duas
Serras e Sítio do Quinto, em cortes de estrada e escarpas
dos tabuleiros e mesas.
Na área do presente projeto está representada
por arenitos alaranjados, rosados e bege-amarelados,
subarcoseanos médios a conglomeráticos, arenitos finos
e muito finos subordinados, intercalados com conglomerados polimíticos, folhelhos e siltitos.
Os arenitos são subarcoseanos a arcoseanos, raramente quatzarenitos, ocorrem em camadas tabulares
a lenticulares e freqüentemente exibem estratificação
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Figura 3.39 – Contato da Formação Marizal com a Formação São Sebastião, evidenciado por discordância angular e forma
de relevo. Foto nos arredores do povoado Monte Alegre, com vista para SE.

Figura 3.40 – Relevo da Formação Marizal, na região de Casinhas, claramente condicionado ao fraturamento. Foto com vista
para E.

cruzada acanalada, plano-paralela e cruzada. Variam de
arenitos muito finos a muito grossos, conglomeráticos, e
apresentam grande diversidade quanto às características
dos grãos, que podem ser brilhosos ou foscos, subangulosos a bem arredondados e esfericidade baixa a alta. A
quantidade de matriz argilosa, do mesmo modo, é bastante variável. De acordo com Santos et al. (2010), os termos mais comuns são os arenitos médios micáceos, com
grãos subarredondados a arredondados e esfericidade
intermediária. Com quantidade bastante variável, a mica
pode ser quase ausente, como pode ser tão abundante
a ponto de evidenciar as estruturas da rocha. Os psamitos são o litotipo mais comum da Formação Marizal e
a espessura de seus pacotes pode alcançar centenas de
metros. Frequentemente estão associados com psefitos
e pelitos.
Os arenitos conglomeráticos, são arenitos finos
a grossos com clastos de tamanhos seixo e bloco. Seus
grãos são bem arredondados a subangulosos, com esfericidade alta a intermediária, com mica e argila na ma-

triz em quantidades variáveis. Os fragmentos são bem
arredondados a arredondados, ocorrem dispersos, e por
vezes nas bases das camadas. Dominantemente os clastos são de quartzo, os granitóides e milonitos do embasamento, metassedimentos da Faixa Sergipana e arenitos
finos, folhelhos e siltitos provavelmente do Supergrupo
Bahia, com raros pedaços de madeira fossilizada da Formação Sergi, são subordinados.
Comumente os arenitos apresentam um aspecto “cerebróide” (Fig. 3.41), tornando-se semelhantes
àqueles do Membro Pitanga da Formação Maracangalha
(Magnavita et al., 2003). Eles geralmente possuem granulometria média a fina e são raramente grossos ou conglomeráticos. Santos et al. (2010) atribuiram o aspecto
“cerebróide” à maior quantidade de matriz fina na rocha.
Geralmente evidenciada pela variação granulométrica, a estratificação dos arenitos da Formação Marizal é
marcada pela gradação normal, bimodalidade e, ainda,
por variação de cor. Camadas com estruturas acanaladas, granodecrescência ascendente, apresentando níveis
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Figura 3.41 – Arenito em camadas tabulares, estratificação
cruzada acanalada com aspecto “cerebroide”. Foto com vista para NE.

conglomeráticos na base e arenitos médios no topo, são
bastante freqüentes. Níveis mais claros, com matriz argilosa abundante, ou cinza escuro a pretos, onde se atribui
ocorrência de matéria orgânica na matriz (Santos et al.,
2010), evidenciam a estratificação da rocha pela variação
de cor. As porções escuras são níveis de espessura milimétrica e, geralmente, ocorrem em arenitos finos. Marcas onduladas ocorrem localizadamente.
Os conglomerados da Formação Marizal são polimíticos, sustentados ora por sua matriz areno-argilosa,
ora pelos clastos, que em geral possuem esfericidade alta
e são arredondados, com até 50 cm de diâmetro (Fig.
3.42). Na área do presente projeto são mais possantes
e representativos do que nas folhas Ribeira do Pombal
e Cícero Dantas e ocorrem em pacotes mais espessos e
mais freqüentes. Sua composição clástica é idêntica à
dos arenitos conglomeráticos, que possui fragmentos do
embasamento, Faixa Sergipana e do Supergrupo Bahia.
Na área mapeada, os conglomerados matriz sustentados são os mais comuns, embora os clastos sustentados sejam bastante freqüentes. Os dois litotipos possuem
mesma composição variando apenas a razão matriz/fragmentos. A matriz areno-argilosa é quartzosa a subarcoseana média a muito grossa, com grãos bem arredondados
a arredondados e esfericidade média a alta. A argila tem
coloração esbranquiçada e aparece em quantidades bem
variáveis, assim como as micas, bastante comuns.
Os fragmentos de gnaisses, milonitos e quartzo
leitoso são os mais abundantes e apresentam maior arredondamento e esfericidade, juntamente com clastos de
granitóides, rochas vulcânicas e subvulcânicas félsicas e
máficas, pegmatitos e calcários, que ocorrem em menor
quantidade. Os de arenitos, siltitos e argilitos das unidades do Supergrupo Bahia também são menos freqüentes
e possuem esfericidade baixa e menor arredondamento.
Na porção ocidental da bacia, os conglomerados têm
contribuição clástica praticamente exclusiva das rochas
do Bloco Serrinha, compostos por gnaisses, milonitos e
quartzo leitoso. Quanto mais para leste observa-se maior
diversificação na composição desses clastos, ainda que
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Figura 3.42 – Conglomerado polimitico clasto-sustentado
em contato erosivo com arenito conglomerático. Os fragmentos são bem arredondados, a esfericidade é predominantemente média a alta e tem gradação normal incipiente. Foto com vista para W, na BR-110, nas proximidades de
Rangel.

predominem os que provêm do embasamento cristalino.
Por vezes, na parte oriental de ocorrência desses psefitos,
próximo à Formação Salvador, a composição clástica é
quase exclusiva desta unidade retrabalhada.
Intercalados com arenitos e folhelhos subordinados, os conglomerados ocorrem em camadas tabulares
e na forma de cunhas, com espessuras entre 30 cm e 5
metros (Fig. 3.43). Pontualmente, ocorrem pacotes com
cerca de 10 metros de espessura intercalados com lentes
de arenitos grosseiros.
Estruturas de organização interna das camadas
dos conglomerados, tais como estratificação cruzada
acanalada e granodescrescência ascendente ocorrem,
embora não sejam identificadas em camadas de granulação mais grosseira. Estratificações cruzadas acanaladas,
juntamente com o imbricamento dos clastos, indicam
transporte de carga predominante para SSW.
Os folhelhos e siltitos possuem tons róseos,
castanhos e, raramente, amarelados, localizadamente
possuem aspecto mosqueado, com manchas esbranquiçadas (Fig. 3.44). Têm laminação plano-paralela e ocorrem em camadas tabulares e em lentes, com espessuras
que variam de poucos centímetros até cerca de quatro
metros. Comumente, ao longo do contato dos folhelhos
e siltitos com os arenitos, ocorre uma lâmina de limonita
contínua, espessura em torno de um centímetro. Argilitos brancos também ocorrem pontualmente associados.
Nas proximidades do povoado Soares, sudoeste da
Folha Caimbé, e arredores de Barrocas, noroeste da Folha
Jeremoabo, ambos locais situados na base da Formação
Marizal, nos contatos com as formações São Sebastião e
Ilhas, respectivamente, ocorrem níveis de folhelhos, siltitos,
argilitos e arenitos finos alternados. Esses níveis são bem
marcados pela diferença de coloração entre as camadas

Projeto Bacia do Tucano Central / Folhas Caimbé e Jeremoabo

Figura 3.43 – Conglomerado sustentado por matriz arenosa em contato erosivo com arenito conglomerático, evidenciando
canais fluviais, indicando paleocorrente para WSW. Foto com vista para SW, BR-110.

Figura 3.44 – Argilito branco, folhelhos avermelhado e siltito amarelado sob arenito grosso conglomerárico alaranjado.

de folhelhos acastanhados, siltitos amarelados, argilitos
brancos e arenitos róseos. Essas porções mais finas, além
de possuírem conteúdos fossilíferos, têm placas de barita,
com espessura entre 0,2 e um centímetro, ao longo dos
planos de laminação (Fig. 3.45). Moldes de peixes, crustáceos, moluscos, entre outros fósseis, foram identificados
e são melhor descritos no capítulo 5 deste relatório. Localizadamente, ocorrem contramoldes fósseis nas placas
de barita (Fig. 3.46), exclusivamente nessa sequencia basal
da Formação Marizal. Seus contramoldes fósseis indicam
que a precipitação da barita se deu após a deposição dos
sedimentos. Ghignone (1979) cita a ocorrência de leitos
de siltitos e arenitos fossiliferos, associados a folhelhos varicoloridos com placas de barita interlaminadas.
Em alguns arenitos predominam grãos de quartzo de tamanho areia média, foscos, com alta esfericidade
e arredondamento, bem selecionados. Apresentam também estratificação cruzada acanalada de médio e grande
porte, com variação dos mergulhos das camadas frontais evidenciada pela bimodalidade (Fig.3.47), e cama-

Figura 3.45 – Placas de barita, com cerca de 1 cm de espessura, em meio a siltito amarelado. Foto com vista para W,
arredores de Soares.
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das com granocrescência ascendente, que podem indicar
escorregamento de grãos. Estas características sugerem
deposição em ambiente eólico (Santos et al., 2010).
Pacotes com evidências sugestivas de ambiente
fluvial também ocorrem e são os mais freqüentes. Estes
estão dispostos em lentes e/ou camadas tabulares, com
contatos erosionais e muitas vezes estratificação cruzada
acanalada truncada. Localmente a estratificação é cruzada planar ou plano-paralela. As camadas possuem gradação normal, variando de arenitos conglomeráticos até
arenitos médios, por vezes cascalhosos.
Porções com características sugestivas de retrabalhamento de sedimentos eólicos por um sistema fluvial,
assim como sedimentos fluviais retrabalhados em am-

biente eólico, foram descritas por Santos et al. (2010). Na
área do presente projeto, em regiões onde predominam
as fases arenosas da Formação Marizal, é comum identificar sedimentos com características eólicas em camadas
típicas de ambiente fluvial, bem como sedimentos fluviais em camadas com estruturas eólicas. Num ambiente
fluvio-eólico interpretado pelos autores acima citados,
muitas vezes se têm dificuldade em determinar o agente
de deposição dos sedimentos que compõem a rocha.
Comumente, observam-se estratificações convolutas irregulares, estruturas ball-and-pillow, dobras convolutas, de escape de fluidos, cúspide e pilar. Estas ocorrem
principalmente nas fases arenosas. Assim como bolsas de
material composto por uma abundante matriz fina, tamanho silte e argila, com grãos de tamanho areia muito fina
e média a fina dispersos e coloração amarronzada também são comuns nos psamitos. Com tamanhos e formas
variáveis, essas bolsas por vezes são irregulares e formam
uma espécie de brecha. Camadas de arenito amalgamadas
cortadas por diques de argila também são frequentes e
são indicativas de sismos sindeposicionais (Santos et al.,
2010). Bandas de deformação nesta formação ocorrem
(Fig.3.48) com maior freqüência nos arenitos do que em
relação aos arenitos da Formação Marizal na área das folhas Ribeira do Pombal e Cícero Dantas. Estas bandas apresentam acumulação de material argiloso ao longo de seus
planos de falha, por vezes com linhas estriadas e degraus
ao longo destes planos, ou ainda acamadamento dobrado
associado, indicando movimentação entre os blocos.

3.3 FORMAÇÕES SUPERFICIAIS CENOZÓICAS
Figura 3.46 – Contra molde na placa de barita de uma espinha de peixe.

As formações superficiais ocorrem principalmente
na porção central da área mapeada (Fig. 3.49), sobretu-

Figura 3.47 – Estratificação cruzada de grande porte com variação dos mergulhos
das camadas frontais e marcada pela bimodalidade. Foto com vista para SE, na
BA-390 a sul de Antas.
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Figura 3.48 – Bandas de deformação
em arenito conglomerático médio a
grosso, subarcoseano. Foto com vista para SE, nos arredores de Caboclo
dos Juazeiros do Capote.

Figura 3.49 – Distribuição geográfica e relações de contato das Formações Superficiais Cenozóicas.
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do associadas aos arenitos da Formação Marizal, delineando os topos dos morros, relevo típico da formação. De
modo restrito, ocorrem depósitos associados aos vales de
alguns cursos d’água.

3.3.1 Coberturas Detrito-Lateríticas
Com essa denominação foram englobados os sedimentos inconsolidados amarelos e vermelhos, areno-argilosos com níveis de cascalho, que ocorrem sobre as
rochas da Formação Marizal. Constituem uma importante superfície de aplainamento, sob forma de tabuleiros,
geralmente de fácil delimitação em imagens de sensores
remotos (Fig. 3.50).
Essas coberturas são produtos da alterção in situ
das rochas da Formação Marizal. É possível observar a
evolução do perfil de alteração, com desaparecimento
gradual das estruturas sedimentares e aparecimento de
stonelines. Em sua composição, comumente, ocorrem
nódulos de silex e fragmentos de crosta ferruginosa de
tamanhos milimétricos a centimétricos.

3.3.2 Coberturas Residuais
De ocorrência bastante restrita no extremo NW
da Folha Caimbé, estes depósitos são, em geral, de pequena espessura, associados às rochas metamórficas da
Faixa de Dobramentos Sergipana, oriundos de processos
de alteração in situ destas rochas e da erosão das unidades da Formação Marizal, topograficamente mais elevada.

3.3.3 Depósitos Aluvionares
Estes depósitos correspondem a sedimentos arenosos que ocorrem ao longo de algumas drenagens da
área e em porções localizadas do vale do rio Vaza-Barris.
Trata-se de depósitos de areia média a grossa com participação variável da fração argila e, localmente, níveis de
cascalhos, seixos e blocos.
Associados às planícies de inundação do rio Vaza-Barris ocorrem concentração de constituição siltico-argilosa ricos em matéria orgânica, que são, em certos locais,
aproveitados na fabricação de telhas e tijolos.

Figura 3.50 – Expressão em imagem TM do relevo esculpido sobre a Formação Marizal, associado às Coberturas Detrito-Lateríticas. Exagero vertical 10X.
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4. GEOLOGIA ESTRUTURAL/
TECTÔNICA

O rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá (RTJ) tem sua
origem e evolução associadas à separação dos continentes sul-americano e africano e abertura do oceano
Atlântico Sul. Magnavita & Cupertino (1988) postulam
a evolução desta fossa a partir de meios-grábens que resultaram em bacias separadas por falhamentos ou zonas
de acomodação subortogonais às suas bordas. Assim, o
RTJ compreende bacias e sub-bacias dispostas num trend
N-S com brusca inflexão para ENE na porção setentrional. A maior bacia deste rifte é a Bacia de Tucano que é
subdividida nas sub-bacias do Tucano Sul, Central e Norte por feições estruturais transversais.
A Bacia do Tucano Central, objeto principal deste
trabalho, configura-se como um semi-graben de acentu-

ada assimetria, cuja borda oriental é marcada por um falhamento normal, representado principalmente pela Falha
de Adustina, e pela ocorrência de um sistema de leques,
representados pela Formação Salvador. Seu limite a oeste
está representado por uma borda flexural marcada por
um conjunto de falhamentos normais de pequeno rejeito
e está separada das demais sub-bacias a sul, pela Zona de
Acomodação do Itapicuru, e a norte, pela Zona de Acomodação do Vaza-Barris (Fig. 4.1), ao longo da qual se
observa uma inversão na assimetria e, consequentemente,
na polaridade da sedimentação. Esta bacia evoluiu segundo as fases pré-, sin e pós-rifte e está implantada sobre
rochas pré-cambrianas integrantes do Bloco Serrinha, do
Grupo Estância, da Faixa de Dobramentos Sergipana e do
Terreno Canindé-Marancó, além das rochas paleozóicas da Formação Juá (Figs.
2.2 e 4.2).
As bacias do Tucano Central e
Norte, na área mapeada, apresentam
algumas unidades definidas por Magnavita (1992) que definem a arquitetura
estrutural das mesmas (Fig 4.2). Existem
duas áreas estáveis próximas às bordas:
uma plataforma flexural, Umburana, na
borda ocidental, e uma plataforma denominada Bloco de Araticum, na borda
falhada. Entre estas áreas, na porção
meridional da Bacia do Tucano Central,
o substrato é compartimentado segundo falhas de direção N-S e NNW-SSE,
enquanto na parte norte desta bacia a
compartimentação estrutural é, predominantemente, NE-SW, refletindo a estruturação da Zona de Transferência do
Vaza-Barris (Fig. 4.3).
Segundo Magnavita (1992) e
Magnavita et al. (2003), nesta estruturação de trend N-S predominam falhamentos sintéticos, os quais controlam a
rotação dos blocos no sentido horário
resultando numa estrutura estilo domiFigura 4.1 – Distribuição espacial das principais unidades estruturais na Bacia
nó (Fig. 4.4), que implica num bascuSedimentar do Tucano, mostrando a localização dos baixos estruturais em relação à Zona de Acomodação do Vaza-Barris. Modificado de Magnavita, 1992.
lamento de todo conjunto para leste.
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Figura 4.2 – Mapa geológico simplificado com as principais estruturas da área.
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Uma grande falha antitética, mergulhando de encontro à
Falha de Adustina, promove a formação de uma grande
depressão, o Baixo de Cícero Dantas, considerada o depocentro da bacia em questão e a região mais subsidente
de todo o rifte RTJ, onde se estima um pacote sedimentar
com mais de 10.000 metros de espessura.
Um modelo de evolução tectônica para o rifte
proposto por Milani (1985), enfatiza as zonas de fraquezas pré-existentes, baseado no modelo elaborado

por Szatmari et al (1985). O autor considera que na sub-bacia do Tucano Central a direção geral das falhas é N-S,
alinhando-se com o Greenstone Belt do Rio Itapicuru e
os lineamentos da parte NE do Cráton do São Francisco;
admite um estiramento crustal na direção NW-SE como
principal esforço de abertura do rifte e ressalta a importância das feições cisalhantes transversais à bacia com
essa mesma orientação, que separam o rifte em sub-bacias (Fig. 4.5).

Figura 4.3 – Compartimentação estrutural da Bacia do Tucano Central mostrando o predomínio de estruturas N-S na porção
meridional (a) e NE-SW e E-W no Arco do Vaza-Barris (b). Em (a) roseta obtida através de dados coletados no Projeto Bacia
do Tucano Central – folhas Ribeira do Pombal, Cícero Dantas, Caimbé e Jeremoabo. Modificado de Magnavita (1992).

Figura 4.4 – Seção cruzada esquemática E-W na Bacia do Tucano Central, mostrando a seqüência de falhamentos sintéticos
de trend N-S que produziu a subsidência da área a leste e a formação do Baixo de Cícero Dantas. Adaptado de Magnavita
(1992).
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Magnavita & Cupertino (1987) justificam porque
as estruturas NW-SE da Faixa Sergipana são cortadas
transversalmente pelas estruturas N-S do rifte, sugerindo
que a cobertura metassedimentar não seja espessa suficiente para condicionar a estruturação interna da bacia.
Porém, observa-se que as estruturas da Faixa Sergipana
condicionam as feições cisalhantes transversais que separam o rifte em sub-bacias (Figs. 4.5 e 4.6), e as estruturas
ENE-WSW do embasamento em Pernambuco condicionam a sub-bacia Jatobá.
A área mapeada neste projeto engloba grande
parte da Zona de Acomodação do Vaza-Barris, abrangendo inclusive uma porção da Bacia do Tucano Norte,
podendo ser observado, desta forma, um intenso registro
de fraturamentos e falhamentos decorrentes do processo
de acomodação e inversão de polaridade das bacias.
Devido às características das rochas da bacia, principalmente das formações Sergi, São Sebastião e Marizal

e do Grupo Ilhas, em grande parte representados por
arenitos porosos, as falhas observadas na área tendem a
desenvolver bandas de deformação em seus planos.
O termo “banda de deformação” foi aplicado pela
primeira vez por Aydin, em 1978, para designar faixas
estreitas marcadas por deformação intragranular em arenitos, com cisalhamento localizado e normalmente sem
apresentar uma superfície de descontinuidade. A partir
daí, foi gradualmente adotado para substituir termos
como microfalhas, falhas cataclásticas, etc. Formam-se
como produtos do falhamento sob baixas temperaturas
(até 250 ºC) (Cladouhos, 1999a apud Trzaskos, 2006) e
profundidades entre 1,5 a 2,5 km, após a litificação e
antes do soerguimento (Fossen et al, 2007).
Na área estudada foram identificadas bandas de
dissolução e recimentação, associadas às rochas das fases pré-, sin, e pós-rifte. Segundo Fossen et al. (2007)
as bandas de deformação caracterizadas pela dissolução

Figura 4.5 – 1: Reconstituição pré-deriva da posição dos continentes africano e sul-americano (este na sua posição atual) há
aproximadamente 130 milhões de anos, com as setas indicando a orientação do esforço distensivo cretácico (modificado de
Magnavita 1992); 2: Evolução tectônica esquemática do rifte RTJ (Milani, 1985); I. Principais descontinuidades pré-cambrianas na região: a) Maciço Pernanbuco-Alagoas; b) Cráton São Francisco; c) Sistema de dobramentos Sergipano; d) Cinturão
granulítico Atlântico. As setas indicam a orientação do campo distensivo cretácico. II. Ao longo dos lineamentos crustais,
desenvolvem-se diversos semi-grabens, definindo grandes falhas normais em umas das bordas, nas regiões de superposição
lateral (áreas hachuradas) ocorrem tensões cisalhantes. III. O semi-graben amplia devido à flexura nas bordas, e aparecem
falhas transcorrentes cortando todo o pacote sedimentar depositado. IV. Configuração atual. As pequenas setas indicam o
sentido do mergulho do embasamento e o depocentro em cada sub-bacia.
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e recimentação, são designadas em campo por proeminentes faixas de coloração mais clara e mais resistente à
erosão que a rocha parental, formando normalmente ressaltos no relevo, com deformação intergranular concentrada em faixas estreitas e recimentação por sílica e óxido
de ferro precipitados. São, na verdade, zonas de bandas
de deformação que podem variar de poucos metros a dezenas de metros de comprimento, sustentando em algumas áreas o relevo de cristas. Em lâminas petrográficas,
estas zonas cisalhadas apresentam geometria variando

de retilínea a anastomosada e, mineralogicamente, são
constituídas por grãos cominuídos do arenito.
Estas bandas de deformação, na área do projeto, ocorrem com maior freqüência, nos arenitos da Formação Sergi, Grupo Ilhas e da Formação São Sebastião,
devido à composição das rochas e à forte atividade tectônica na Zona de Acomodação Vaza-Barris. Frequentemente é possível distinguir estrias, degraus e jogs ao
longo dos planos, que indicam movimentação entre os
blocos.

Figura 4.6 – Controle do embasamento sobre o Arco Vaza-Barris. (a) Mapa da região do Arco Vaza-Barris. A diferença entre
os mergulhos da Falha de Caritá e seu prolongamento a leste e a oeste no embasamento, falhas Macururé e São Miguel do
Aleixo, respectivamente. (b) Seção mostrando a possível relação espacial as zonas de cisalhamento e as falhas extensionais.
A seta indica o ponto de nucleação da Falha de Caritá. (c) Modelo gravimétrico e geometria do embasamento que poderia
explicar a discrepância observada (modelo gravimétrico de Santos et al., 1988) (Modificado de Magnavita, 1992).
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Neste trabalho foram realizadas análises estruturais a partir de medidas obtidas em campo, as quais
foram plotadas em diagramas de roseta com o auxílio
do software Stereonet 3.01®. Posteriormente, os diagramas foram comparados entre si e com os dados já existentes. Devido à pouca densidade de medidas obtidas
nas unidades pertencentes à Província Borborema, e no
Grupo Estância optou-se não realizar análise dos dados
estruturais, considerando que a bibliografia pré-existente
(Menezes Filho et al., 1988; Santos et al., 1988; Silva,

1992; Silva, 1995; Santos et al., 1998) apresenta dados
bastante consistentes e bem discutidos.
A figura 4.7 mostra diagramas que representam
as bandas de deformação da Formação Sergi, a qual possui maior registro de estruturas da fase pré-rifte. As bandas de formação têm direções predominantes NE-SW,
N-S e NW-SE, com mergulhos intermediários a subverticais, e refletem duas grandes estruturas que ocorrem na
área trabalhada: Falha de Caritá e Falha de Belo Monte-Jeremoabo (Fig.4.8). Essas estruturas são coerentes com

Figura 4.7 – Diagramas produzidos a partir das medidas das bandas de deformação da Formação Sergi obtidas em campo
a) diagrama de roseta mostrando as direções das bandas de deformação medidas. b) diagrama de contorno estrutural mostrando a distribuição dos pólos das mesmas medidas.

Figura 4.8 – Desenho esquemático das falhas de Belo Monte-Jeremoabo e Caritá e das fraturas de cisalhamento resultantes
da movimentação das falhas.
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a direção de compressão máxima (δ1)
orientada NNE-SSW. As estruturas NE-SW são resultantes do movimento das
duas falhas, daí a sua predominância
no diagrama.
A Falha de Caritá tem direção
NW-SE e representa o limite norte do
Arco Vaza-Barris, que tem a mesma
direção. Esta falha transcorrente de
movimento dextral, gera mais duas estruturas que estão representadas no
stereograma: uma de direção N-S, com
movimento dextral, sintético, portanto é
a fratura de cisalhamento Riedel; e outra
de direção NE-SW com movimento sinistral (Fig.4.9), antitético à Falha de Caritá, fratura de cisalhamento antiRiedel.
Esse conjunto é coerente com a direção
das tensões cisalhantes da Zona de Acomodação do Vaza-Barris, com esforços
extensionais com direção NW-SE.

Figura 4.10 – Bandas de deformação com direção E-W, com movimento anti-horário, deslocando bandas de direção NNW-SSE. Detalhe na porção inferior
da foto: plano estriado e jogs, indicando movimentação sinistral e suborizontal. Foto vista para o norte, BR-235, cerca de 4km a leste de Jeremoabo.

Figura 4.9 – Plano com direção N35E em arenito da Formação Sergi, correspondente à componente antiRiedel da Falha de Caritá.. Detalhe para as estrias (lado direito da escala)
indicando movimento paralelo ao plano e degrau (acima da
escala), com precipitação de óxido de ferro em sua borda,
indicando movimento sinistral.

A Falha de Belo Monte-Jeremoabo é a outra estrutura refletida no diagrama da Fig. 4.7. Esta tem direção E-W e seu movimento é sinistral (Figs. 4.8 e 4.10). As
bandas de direção NE-SW, predominantes no diagrama,
são sinistrais, possuem estrias, degraus e jogs indicativos
deste movimento, e representam as fraturas cisalhantes
Riedel (Fig. 4.11). Já as estruturas NNW-SSE são as fraturas de cisalhamento anti-Riredel, com movimentação
dextral, portanto antitética.
A movimentação da Falha de Belo Monte-Jeremoabo, próximo ao contato com o Complexo Marancó,
resulta no basculamento, que por vezes pode chegar à
verticalização, das camadas sedimentares da Bacia do
Tucano, principalmente das unidades da fase pré-rifte
(Fig. 4.11). A verticalização é mais evidente na Formação
Sergi, que aflora melhor, é mais resistente devido à sua
composição litológica, e que forma grandes cristas observáveis em fotografias e imagens de satélites .
Os diagramas representativos das falhas e juntas
medidas nas unidades da fase sinrifte, na Zona de Acomodação Vaza-Barris, mostram predominância de direções meridianas e submeridianas, com caimento para
oeste, e outras E-W verticais a subverticais (Fig.4.13). As
medidas preferenciais NNW-SSE, N-S e NNE-SSW são coerentes com as estruturas cisalhantes do Arco do Vaza-Barris e representam a Falha de Caritá (Fig. 4.14). As
falhas e juntas com direção E-W correspondem a uma
componente cisalhante sintética da Zona de Acomodação Vaza Barris, coerente com direção de compressão
máxima (δ1) orientada NNE-SSW.
A Formação Marizal, depositada na fase pós-rifte,
apresenta grande quantidade de juntas e falhas. As juntas
em geral possuem mergulhos subverticais. Já as bandas
de deformação apresentam alto a médio ângulo, estas
ocorrem com maior freqüência, em relação à área das folhas Ribeira do Pombal e Cícero Dantas ( Santos et al.,
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Figura 4.11 – Bloco diagrama da região da Falha de Belo Monte-Jeremoabo, mostrando a movimentação da falha e suas
componentes e o conseqüente basculamento das camadas, principalmente das unidades pré-rifte. Modificado de Magnavita
& Destro (2007).

2010). Os sistemas de juntas relativos a esta formação,
mostram direções dominantes N-S, NW-SE e NE-SW (Fig.
4.15). Santos et al. (2010) sugerem compressão principal
em torno de E-W, associada a evento pós-rifte de idade

ignorada. As bandas observadas na Formação Marizal
são predominantemente de direção NE-SW e mergulhos
intermediários a altos (Fig. 4.16). Elas possuem planos estriados, degraus e camadas arrastadas, que indicam movimento obliquo dextral ou normal (Fig.
4.17) . Essa componente compressional
de direção E-W é coerente com a movimentação de sentido horário das falhas
da Formação Marizal que provávelmente são geradas a partir da reativação das
falhas NE-SW, existentes nas unidades
das fases pré- e sinrifte, de mesma direção e mergulho.
As estruturas descritas na Formação Marizal, representadas nos diagramas das figura 4.13 e 4.14, também
são vistas nas fotografias aéreas e imagens de satélites. Estes lineamentos se
refletem nas coberturas detrito-lateríticas, assim como no forte condicionamento imposto à rede de drenagem e
ao relevo, que são concordantes com
o trend estrutural dos lineamentos.
Além disso, muitas feições indicativas
de fluidização podem estar relacionadas à hidrodinâmica sedimentar e/ou
a alguma atividade tectônica durante
a deposição. Em alguns níveis, sempre
Figura 4.12 – Quartzo arenito da Formação Sergi mergulhando 40° para sul, areníticos, é freqüente a ocorrência de
próximo à Falha de Belo Monte-Jeremoabo. Foto com vista para E, na BR-235. bolsões de material maciço, com muita
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Figura 4.13 - Diagramas produzidos a partir das medidas das falhas e juntas obtidas em campo nas rochas das unidades
correspondentes à fase sinrifte, na Zona de Acomodação Vaza-Barris a)diagrama de rosetas mostrando as direções das juntas
e fraturas medidas. b) diagrama de contorno estrutural mostrando a distribuição dos pólos das juntas e fraturas medidas.

Figura 4.14 – Banda de deformação em arenito do Grupo
Ilhas sintética à Falha de Caritá, com direção N-S, deslocando outra banda, sugerindo movimento anti-horário. Fotografia com vista para NE próximo ao povoado Brancos.

matriz e formas irregulares, que muitas vezes ocorrem
preenchendo fraturas.
Conforme visto anteriormente, o comportamento
estrutural das rochas da Formação Marizal difere bastante
das unidades subjacentes. Enquanto a estruturação geral
das fases pré-rifte e sinrifte tende a apresentar estruturas
com direções coerentes à Zona de Acomodação Vaza-Barris, com uma componente de compressão máxima
(δ1) orientada NNE-SSW, outrossim, as rochas da Formação Marizal foram depositadas durante a fase pós-rifte,
quando os esforços distensivos formadores do gráben já
haviam cessado. Assim, o processo gerador das deformações observadas nas rochas desta unidade seria de um
período posterior (e/ou concomitante) à sua deposição.
Estruturas deformacionais sinsedimentares são
frequentemente observadas nas rochas da fase sinrifte.
Considerando que os sedimentos desta fase se deposi-

Figura 4.15 – Diagramas produzidos a partir das medidas das juntas e falhas obtidas em campo nas rochas da Formação
Marizal a) diagrama de rosetas mostrando as direções das juntas e fraturas medidas. b) diagrama de contorno estrutural
mostrando a distribuição dos pólos das juntas e fraturas medidas.
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taram num período de atividade tectônica intensa, evidenciado pelo rejeito da falha da borda leste da bacia,
pode-se sugerir uma origem sismogênica para essas estruturas deformacionais sinsedimentares. (Fig. 4.18).
Segundo Saad (1993), em 1948 o geólogo V.A.
Obruchev, empregou o termo “neotectônica” para definir os movimentos da crosta terrestre instalados durante
os períodos Terciário e Quaternário. Mais recentemente,
Pavlides (1989 apud Saad, 1993) considerou a neotectônica como “o estudo dos eventos tectônicos novos,

que ocorreram ou estão ocorrendo numa região após a
orogênese final, ou, mais precisamente, após a sua reorganização tectônica mais significativa”. Desta forma,
é possível pensar numa relação entre a neotectônica e o
comportamento estrutural observado na área na Formação Marizal, relacionando o fraturamento à reativação
dos lineamentos E-W, que representam prolongamentos
continentais das zonas de fraturas oceânicas (Alinhamentos de Fernando de Noronha, Romanche, Salvador, Sergipe) (Saad, 1993).

Figura 4.16 – Diagramas produzidos a partir das medidas das bandas de deformação obtidas em campo nas rochas da
Formação Marizal a)diagrama de rosetas mostrando as direções das juntas e fraturas medidas. b) diagrama de contorno
estrutural mostrando a distribuição dos pólos das juntas e fraturas medidas.

Figura 4.17 – Banda de deformação na Formação Marizal, com direção NE e caimento para
SW. Arrasto do acamadamento indicando movimento normal da falha.

Figura 4.18 – Quartzo arenito da Formação Sergi com estratificação convoluta irregular, sugerindo deformação sinsedimentar. Na parte superior
da fotografia, camadas com estratificação plano-paralela com caimento
para NW, evidenciando o basculamento de todo o pacote. Foto com vista
para W, nas proximidade de Caritá.
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5. OCORRÊNCIAS FOSSILÍFERAS

O Sistema Rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá é estudado do ponto de vista paleontológico desde o final do
século XIX, com trabalhos mais voltados à descrição e
caracterização de conteúdo fossilífero, sendo a Bacia do
Recôncavo a mais estudada. Estudos paleontológicos enfocando a Bacia de Tucano Central são ainda incipientes
e muito ainda é necessário para o estabelecimento de
um arcabouço significativo sobre os ambientes e ecossistemas pretéritos da região. Além disso, grande parte
dos estudos são relativamente antigos e não apresentam
dados georreferenciados, o que impossibilita sua inclusão nos sistemas de dados da CPRM. Assim, este capítulo
tem como objetivo apresentar os resultados da análise do
conteúdo fossilífero amostrado durante o andamento do
Projeto Bacia do Tucano Central, folhas Caimbé e Jeremoabo. Foi priorizado o estudo das ocorrências fossilíferas
amostradas na área de estudo do projeto, sem enfocar a
paleontologia em nível de bacia.
Durante a fase de campo foram descobertas ocorrências fossilíferas em diversas localidades e formações,
sendo que algumas delas ainda são inéditas. No total,
foram coletadas e analisadas 193 amostras procedentes
de 14 localidades, referentes a cinco formações geológicas (tabela 5.1). Devido ao curto tempo de análise e à escassez de dados referentes à Paleontologia da região, os
esforços foram concentrados na determinação de níveis
taxonômicos mais inclusivos, com poucas identificações
em nível específico, e no estudo de aspectos tafonômicos
e paleoecológicos.

5.1 OCORRÊNCIAS FOSSILÍFERAS NA ÁREA
DO PROJETO
De um modo geral, os fósseis analisados são fragmentários, isolados ou desarticulados, com variáveis graus
de transporte e abrasão. Apesar de dificultar ou até mesmo impedir a identificação precisa dos fósseis, esses fatos
refletem seu soterramento em ambientes de alta energia,
o que é corroborado pelas características sedimentológicas das diversas formações e pela geologia da bacia.
As ocorrências fossilíferas encontradas confirmam
a deposição em ambientes continentais flúvio-lacustres a
deltaicos. Associações fossílíferas destes tipos de ambien-

tes costumam apresentar considerável mistura temporal
(time-averaging) devido ao acúmulo e retrabalhamento
dos bioclastos, podendo misturar restos de diferentes gerações e comunidades distintas (Kidwell & Behrensmeyer,
1993). Nestas condições, são predominantes os elementos de caráter parautóctone e alóctone, ou seja, com moderado a alto grau de transporte. Já as porções lacustres
do sistema, incluindo lagos permanentes e efêmeros,
tendem a apresentar menos transporte e retrabalhamento devido à baixa energia e assim maior integridade dos
fósseis e maior grau de autoctonia, embora possa haver
o transporte de elementos alóctones terrestres para dentro do sistema lacustre pelas correntes dos rios (Holz &
Simões, 2002).

5.1.1 Grupo Brotas
5.1.1.2 Formação Sergi
A Formação Sergi, datada do Jurássico Tardio
(Caixeta et al., 1994), foi depositada por sistemas flúvio-eólicos durante a fase pré-rift da evolução da bacia. O
conteúdo fossilífero verificado nessa formação, na área
mapeada, consiste em fragmentos e moldes de fragmentos de vegetais lenhosos de tamanho milimétrico a centimétrico, dispostos em pequenas lentes, de acordo com o
plano de acamamento, sem orientação, e fragmentos de
lenho silicificado de diversos níveis de silicificação, com
tamanho variando de poucos centímetros a vários metros
de comprimento (Fig. 5.1). É possível observar a preservação tanto de porções corticais quanto medulares, assim como diferentes graus de silicificação, que em alguns
casos chega a obliterar completamente a estrutura anatômica original da madeira.
Alguns dos lenhos apresentam o interior preenchido por sílica amorfa como resultado da silicificação
prévia da parte externa do lenho por soluções saturadas,
ocasionando a necrólise da porção interna não silicificada e posterior preenchimento da cavidade então gerada
(Spicer, 1991). Os lenhos já registrados para esta formação são em geral atribuídos ao gênero Agathoxylon, relacionado a coníferas, mas um extenso estudo morfológico
torna-se necessário para avaliação do status taxonômi– 63 –
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Tabela 5. 1 – Ocorrências fossilíferas registradas durante o andamento do Projeto Bacia do Tucano Central,
folhas Caimbé e Jeremoabo.* Ponto amostrado na área da folha Ribeira do Pombal (Santos et al., 2010).
LOCALIDADE

ESTRATIGRAFIA

OCORRÊNCIAS FOSSILÍFERAS

CC-111
10° 6’ 5.72” S
38° 57’ 9.36” O
Município de Canudos

Formação Sergi
Jurássico Tardio

vegetais lenhosos

CC-97
10° 1’ 56.28” S
38° 58’ 50.88” O
Município de Canudos

Formação Sergi
Jurássico Tardio

vegetais lenhosos, possivelmente Agathoxylon sp.
(Coniferales, Gimnospermas)

CC-49
10° 29’ 4.52” S
38° 55’ 8.04” O
Município de Euclides da Cunha

Formação Candeias
Cretáceo Inicial, Berriasiano

icnofósseis Planolites isp., Rhyzocoralium? e Taenidium? isp.,
peixes Lepidotes sp. (Osteichthyes, Actinopterygii, Semionotiformes), crustáceos Cyzicus? sp. e Camerunograpta brasiliensis
(Oliveira, 1953), crustáceos Ostracoda, moluscos Bivalvia

CR-80
10° 16’ 43.68” S
38° 9’ 20.16” O
Município de Jeremoabo

Formação Candeias
Cretáceo Inicial, Berriasiano

moluscos e peixes indeterminados, fragmentos vegetais

CR-179
Município de Jeremoabo

Formação Candeias
Cretáceo Inicial, Berriasiano

moluscos Bivalvia e Gastropoda, icnofósseis Skolithos isp.,
fragmentos ósseos indeterminados, peixes indeterminados

CC-112
10° 26’ 52.91” S
38° 54’ 4.32” O
Município de Euclides da Cunha

Grupo Ilhas
Cretáceo Inicial Neocomiano

moluscos Bivalvia, icnofósseis indeterminados

CC-72*
10° 39’ 52.20” S
38° 47’ 18.60” O

Grupo Ilhas
Cretáceo Inicial Neocomiano

icnofósseis Palaeophycus isp. e Skolithos isp., moluscos
Bivalvia, crustáceos Conchostraca , moluscos Gastropoda

CC-47
10° 0’ 59.36” S
38° 55’ 7.32” O
Município de Canudos

Formação São Sebastião
Cretáceo Inicial, Berriasiano
ao Aptiano

lenhos de atribuição indeterminada

CC-78
10° 1’ 53.62” S
38° 56’ 30.12” O
Município de Canudos

Formação São Sebastião
Cretáceo Inicial, Berriasiano
ao Aptiano

vegetais lenhosos e possíveis sementes, peixes Actinopterygii
(Osteichthyes), peixes Lepidotes sp. (Osteichthyes, Actinopterygii, Semionotiformes)

CC-82
10° 24’ 29.45” S
38° 51’ 0.00” O
Município de Euclides da Cunha

Formação São Sebastião
Cretáceo Inicial, Berriasiano
ao Aptiano

icnofósseis Planolites-Palaeophycus

CC-115
10° 28’ 30.43” S
38° 49’ 40.44” O
Município de Euclides da Cunha

Formação Marizal
Cretáceo Inicial, Neoaptiano

peixes ósseos (Osteichthyes, Actinopterygii), Dastilbe crandalli
(Osteichthyes, Actinopterygii, Gonorynchiformes), Cyzicus sp.
(Crustacea, Conchostraca)

CC-131
10° 28’ 42.24” S
38° 47’ 5.28” O
Município de Euclides da Cunha

Formação Marizal
Cretáceo Inicial, Neoaptiano

Cyzicus sp. (Crustacea, Conchostraca), peixes indeterminados,
moluscos Bivalvia, crustáceos Ostracoda, possíveis estruturas
reprodutivas vegetais, coprólitos de peixe
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Figura 5.1 – Fósseis da Formação Sergi: A) Vista de afloramento com lenhos silicificados de grande porte; B-E) fragmentos
de lenhos silicificados. Escala = 5 cm.

co destas ocorrências. O material coletado servirá como
base para uma revisão apropriada em associação com
especialistas na área.
Este tipo de material foi registrado anteriormente
por Campos & Campos (1976) na região de Floresta, no
Estado de Pernambuco, e Jeremoabo, Canudos e Euclides da Cunha, no Estado da Bahia. Estes registros são

correlacionáveis às ocorrências das formações Serraria
e Missão Velha, respectivamente nas bacias de Sergipe-Alagoas e do Araripe (Parahyba, 2009). A ocorrência
de grande concentrações de troncos silicificados muitas
vezes está relacionada a episódios de vulcanismo, cujas
cinzas vulcânicas fornecem as grandes concentrações de
sílica que favorecem a silicificação (Spicer, 1991).
– 65 –
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5.1.2 Grupo Santo Amaro
5.1.2.1 Formação Candeias
O conteúdo fossilífero registrado na Formação
Candeias, de idade berriasiana (Cretáceo Inicial; Caixeta et
al., 1994), consiste em ossos e escamas de peixes Lepidotes sp. (Osteichthyes, Actinopterygii, Semionotiformes),

ossos e dentes de peixes indeterminados, valvas e moldes
de crustáceos Cyzicus? sp. e Camerunograpta brasiliensis
(Oliveira, 1953), moldes de valvas de crustáceos Ostracoda, conchas e moldes de moluscos Bivalvia infaunais
e Gastropoda, fragmentos vegetais e fragmentos ósseos
indeterminados (Fig. 5.2). O conteúdo icnofossilífero corresponde a Planolites isp., escavações horizontais cilíndricas com preenchimento passivo, geralmente produzidas

Figura 5.2 – Fósseis da Formação Candeias: A-B) Escamas de peixes; C) Molusco Bivalvia; D) Valvas de Conchostraca
e Ostracoda; E-G) Fragmentos ósseos; H) Dente de peixe. Escala = 1 cm.
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por animal vermiforme, escavações horizontais em forma
de U que podem corresponder a Rhyzocoralium e icnofósseis meniscados atribuídos a Taenidium? isp.
Os depósitos predominantemente lacustres da
Formação Candeias apresentam um conteúdo fossilífero típico de corpos de água doce. Os conchostráceos,
crustáceos em geral bentônicos e micrófagos ou necrófagos, são indicadores de habitat de água doce em corpos
permanentes ou efêmeros. Estes crustáceos ocorrem de
forma muito fragmentária e alguns foram atribuídos com
dúvida ao gênero Cyzicus. Segundo Rohn & Cavalheiro
(1996), este gênero é problemático para estabelecer
correlações entre bacias devido à simplicidade morfológica das suas espécies, ampla gama de variação e por
apresentar polimorfismo e dimorfismo sexual. Outros
conchostráceos foram determinados como Camerunograpta brasiliensis (Oliveira, 1953). Esta espécie foi descrita originalmente como Estheriella brasiliensis Oliveira
(1953) e posteriormente revisada como Graptoestheriella
brasiliensis por Cardoso (1965). O gênero Graptoestheriella foi sinonimizado com o gênero africano Camerunograpta (Novojilov, 1958) por Shen (2003). Esta espécie
foi registrada nas bacias de Tucano, Jatobá e Sousa, por
Carvalho (1996), e na Bacia do Tucano (como ‘Graptoestheriella’ brasiliensis, Grupo Massacará), por Rohn &
Cavalheiro (1996), embora com base em um exemplar
mal preservado. Segundo estes autores, Camerunograpta brasiliensis constitui um bom fóssil índice do Cretáceo
Inicial (idades locais/andares Rio da Serra e Aratu, Berriasiano a Eobarremiano). No entanto, Gallego & Martins-Neto (2006) citam a espécie também nas idades locais/
andares Dom João (Tithoniano) e Buracica (Barremiano) e
nas bacias do Recôncavo e Sergipe-Alagoas.
Os moluscos bivalves e gastrópodes, assim como
os crustáceos ostracódeos, são também comuns nesse
tipo de ambiente e preservam-se em condições de baixa
energia. Os bivalves apresentam morfologia típica de organismos infaunais e alguns parecem estar preservados
em posição de vida. Entretanto, algumas conchas estão
visivelmente em posição anômala em relação ao plano
de acamamento devido à ação de organismos bioturbadores, que deslocam os bioclastos depositados enquanto
escavam no sedimento.
Os icnofósseis são todos escavações de organismos infaunais e poderiam, nesse contexto, ser produzidos
por larvas aquáticas de insetos ou animais vermiformes
tais como oligoquetos. Em algumas amostras da localidade CR-179, os icnofósseis Skolithos isp. chegam a formar concentrações que atingem ao nível 4 da escala de
Droser & Bottjer (1986-1987), que classifica a densidade
de bioturbação entre 1 e 5, indicando um momento de
diminuição na taxa de sedimentação que possibilitou o
acúmulo das escavações.
Segundo Santos & Carvalho (2009), os peixes
Lepidotes apresentavam uma resistente armadura de
escamas ósseas reforçadas por esmalte (ganoína), que
confere um aspecto vítreo às mesmas. Por este motivo,

as escamas são os elementos mais frequentes e representativos nos depósitos sedimentares. Estes peixes provavelmente eram nadadores lentos de águas rasas e calmas
e ocorrem em depósitos continentais de diversas bacias
sedimentares até o Cenomaniano (Cretáceo Tardio). O
fato de as escamas apresentarem-se isoladas indica que
houve necrólise, desarticulação e transporte antes do
soterramento final e possivelmente exumação e retrabalhamento, sendo possivelmente elementos alóctones ou
parautóctones na associação fossilífera. Os fragmentos
vegetais encontrados na formação, preservados na forma
de moldes, são claramente de caráter alóctone, tendo
sofrido considerável transporte.

5.1.3 Grupo Ilhas
O Grupo Ilhas, com idade neocomiana (Cretáceo
Inicial), é constituído por depósitos flúvio-deltaicos (Caixeta et al., 1994) e apresenta como conteúdo fossilífero
na área mapeada moldes externos, internos e compostos
de conchas e fragmentos de conchas de moluscos Bivalvia, moldes compostos de moluscos Gastropoda, crustáceos Conchostraca, os icnofósseis Palaeophycus isp. e
Skolithos isp. e icnofósseis indeterminados (Fig. 5.3).
Os moluscos bivalves e gastrópodos encontram-se
preservados principalmente na forma de moldes internos
ou compostos, evidenciando a dissolução das conchas
carbonáticas em algum momento durante a fossildiagênese. Na localidade CC-72, situada na Folha Ribeira do
Pombal, os fósseis são mais íntegros e alguns ocorrem
em posição de vida, indicando o caráter autóctone ou
parautóctone da associação. Já na localidade CC-112 as
conchas são bastante fragmentadas, indicando maior
tempo de exposição na superfície antes do soterramento.
Os fósseis de conchostráceos são mais fragmentários ou
desarticulados, o que impossibilita sua identificação. Os
icnofósseis endoestratais Palaeophycus isp. e Skolithos
isp., registrados apenas no campo, são típicos de ambientes energéticos e estão associados, neste contexto,
principalmente a artrópodes e animais vermiformes.

5.1.4 Grupo Massacará
5.1.4.1 Formação São Sebastião
Os depósitos fluviais do Cretáceo Inicial da Formação São Sebastião (Berriasiano ao Aptiano) apresentaram
como conteúdo fossilífero fragmentos isolados de lenho
silicificado com presença de óxido de ferro de atribuição
indeterminada, impressões carbonificadas de fragmentos vegetais lenhosos e possíveis sementes, fragmentos
de ossos e dentes de peixe Actinopterygii (Osteichthyes),
fragmentos de esmalte de dentes e escamas de peixes,
exemplares fragmentários ou articulados de peixe Lepidotes sp. (Osteichthyes, Actinopterygii, Semionotiformes),
ossos de peixes indeterminados e possíveis icnofósseis endichnia, semelhantes a escavações do tipo Planolites-Pala– 67 –
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Figura 5.3 – Fósseis do Grupo Ilhas: A) Molusco Gastropoda; B) Nível de conchas em corte vertical; C-F) Moluscos Bivalvia.
Escala = 1 cm.

eophycus (Fig. 5.4). Os registros de vegetais lenhosos e de
peixes são ainda inéditos na unidade nesta região.
Os lenhos silicificados apresentam tamanho centimétrico e são de atribuição indeterminada até o momento, mas deverão ser estudados futuramente em
conjunto com especialistas na área. Os lenhos ocorrem
também na forma de moldes e impressões, associados à
estruturas que podem corresponder a sementes fósseis.
O material apresenta sinais de seleção hidrodinâmica por
tamanho dos bioclastos e orientação por fluxo unimodal
ou bimodal.
Na localidade CC-78 foram encontrados ossos,
escamas e dentes isolados de peixes Actinopterygii indeterminados associados a escamas isoladas e ao menos
um exemplar originalmente completo e articulado de Lepidotes sp. O material fragmentado indica transporte em
um ambiente de alta energia. Os fragmentos de esmalte
ocorrem na forma de pequenas lâminas de aspecto vítreo
e podem ser confundidas com conchas em vista macros– 68 –

cópica. O espécime articulado sofreu pouco transporte
durante a fase bioestratinômica e provavelmente encontrava-se completo e íntegro quando soterrado. Já as escamas e ossos isolados de Lepidotes sp., a julgar pelo baixo
nível de abrasão, foram desarticulados e pouco transportados. O fato de encontrar espécimes inteiros associados
a outros fragmentados e desarticulados sugere que a associação seria parautóctone ou mais provavelmente uma
mistura de elementos autóctones e alóctones.

5.1.5 Formação Marizal
Nos depósitos argilosos lacustres da Formação
Marizal (Cretáceo Inicial, Neoaptiano) foram reconhecidos os fósseis com melhor qualidade preservacional
dentre o material estudado. Além de peixes ósseos indeterminados (Osteichthyes, Actinopterygii) e coprólitos de
peixes, foram identificados também moldes externos de
crustáceos Ostracoda, fragmentos de carapaça de crus-
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Figura 5.4 – Fósseis da Formação São Sebastião: A) Dente de peixe; B) fragmentos de ossos e escamas; C-D) Escamas isoladas de peixes; E-G) Fragmentos de espécime articulado de Lepidotes sp.; H) Fragmentos de lenho silicificado. Escala = 1 cm.

táceos Conchostraca, crustáceos Cyzicus sp., moldes de
conchas de moluscos Bivalvia, possíveis estruturas reprodutivas vegetais e um pseudomorfo de coluna vertebral e
costelas de peixe ósseo (Osteichthyes, Actinopterygii) (Fig.
5.5). A preservação anômala possivelmente foi produzida
através da cristalização de sais entre duas camadas sedimentares, talvez depositadas em contexto evaporítico.

A espécie Dastilbe crandalli (Jordan, 1910) (Osteichthyes, Actinopterygii, Gonorynchiformes), também
conhecida no Aptiano-Albiano da Bacia do Araripe, é a
única espécie atualmente reconhecida do gênero Dastilbe. Os exemplares apresentam-se articulados e com boa
qualidade de preservação na forma de moldes, certamente constituindo elementos autóctones.
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Os espécimes de Conchostraca possivelmente correspondem ao gênero Cyzicus devido à forma e tamanho
da carapaça, arranjo das linhas de crescimento e ausência
de ornamentações transversais tais como costelas. Todos
os exemplares encontram-se achatados devido à compactação do sedimento e poucos apresentam preservação da
região umbonal, de importante caráter diagnóstico para o
grupo, o que impossibilita uma identificação mais precisa.
Os moluscos bivalves e crustáceos ostracódeos
são também comuns nesse tipo de ambiente e ocorrem

na forma de moldes, sem apresentar características para
uma identificação específica. Foram encontradas também possíveis estruturas reprodutivas vegetais que deverão ser estudadas adequadamente. Segundo Reis (2005),
a paleobiota da Formação Marizal é característica do mar
de Tethys, indicando uma conexão deste através de uma
continuação do mar epicontinental que cobria parte do
supercontinente Gondwana durante o Aptiano, visto que
nessa idade ainda não havia uma comunicação entre o
primitivo oceano Atlântico Sul e o mar de Tethys.

Figura 5.5 – Fósseis da Formação Marizal: A-B) Peixe Dastilbe crandalli; C-D) Caudas de peixes indeterminados; E) Coprólito
de peixe; F) Valvas de Ostracoda; G) Valva de Conchostraca; H) Possível estrutura reprodutiva vegetal. Escala = 1 cm.
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6. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS

Na área do Projeto Bacia do Tucano Central, correspondente às folhas Caimbé e Jeremoabo, os reservatórios
de águas subterrâneas se comportam de formas distintas
de acordo ao tipo de substrato. Assim, geralmente ocorrem
associados às rochas do embasamento, aquíferos fissurais,
enquanto que as rochas sedimentares e os sedimentos
recentes se comportam como aquíferos granulares. Estes ocupam mais de 80% da área estudada. Os aqüíferos
fissurais são representados pelas rochas metamórficas do
Bloco Serrinha, pelos representantes neoproterozóicos da
Faixa Sergipana e pela unidade metacarbonática do Grupo Estância, nos quais o armazenamento e circulação de
água estão condicionados à existência de juntas abertas
e a interligação das mesmas. O segundo tipo abrange as
rochas sedimentares da Bacia do Tucano Central, principalmente das formações Sergi, São Sebastião e Marizal e do
Grupo Ilhas, representando os mais importantes reservatórios de água subterrânea da área (CPRM, 2005a), além da
unidade detrítica do Grupo Estância e dos conglomerados
da Formação Juá. Associadas aos aquíferos granulares estão também as coberturas recentes, como pode ser visto
no Mapa de Sistemas Aquíferos.
De acordo com a conceituação de Bomfim
(2006) para domínio hidrogeológico - grupo de unidades geológicas com afinidades hidrogeológicas, tendo
como base principalmente as características litológicas
das rochas -, a área do projeto está subdividida nos domínios: Cristalino, associado às rochas do embasamento
arqueano-paleoproterozóico; Carbonatos/Metacarbonatos, Metassedimentos e Grupo Estância/Formação Juá,
relacionados em parte às unidades da Província Borborema; e Bacias Sedimentares, referente à Bacia do Tucano
que constitui o maior domínio da área, em decorrência
da grande espessura da pilha sedimentar além de elevada
porosidade/permeabillidade das litologias (Fig. 6.1).
O depósito de água subterrânea é praticamente
contínuo em toda área, com aqüíferos livres resultantes
da infiltração da água da chuva nos vastos depósitos arenosos do Grupo Ilhas e principalmente da Formação Marizal; e aquíferos confinados com excelentes condições de
artesianismo e grandes vazões, principalmente no Grupo
Ilhas e na Formação São Sebastião, assim como nas litologias da Formação Candeias, conforme comprovado

pelo poço AB-agua-1-BA, que indicou água doce em
arenitos desta formação e do Grupo Ilhas até 1100 m de
profundidade, com vazão de 9500 L/h (Ferreira, 1965).
Existe uma grande quantidade de poços perfurados na região, executados por empresas estatais e particulares, e cadastrados pela CPRM através do SIAGAS
(Sistema de Informação de Águas Subterrâneas), os quais
mostram uma distribuição muito irregular, com grandes
concentrações próximas às sedes municipais.

6.1 AS FORMAÇÕES GEOLÓGICAS
COMO AQUÍFEROS
Bloco Serrinha – o intenso fraturamento as rochas cristalinas deste compartimento mostram um armazenamento de água associado apenas à quantidade e
interconexão das fraturas existentes, resultando em reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão.
Complexo Marancó – a ocorrência de água
subterrânea nos metassedimentos, metavulcanitos e metagranitóides deste complexo é condicionada pela porosidade secundária representada pelas juntas e fraturas,
que resulta em reservatórios aleatórios, descontínuos e
de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral
as vazões produzidas pelos poços são pequenas e, em
função da falta de circulação, efeitos do clima semi-árido
e do tipo de rocha, as águas salinizadas.
Grupo Macururé – composto por metassedimentos e metavulcanitos com porosidade primária
ausente, o armazenamento de água depende das estruturas rúpteis. Consequentemente, os aqüíferos são eventuais, descontínuos, pequenos e, geralmente com baixas
vazões e águas salinizadas.
Formação Frei Paulo – constituída de metarritmitos, com filitos, metarenitos finos e muito finos e
metacarbonatos. A ocorrência de água subterrânea seria
condicionada pela porosidade secundária, gerada pelas
fraturas e fendas desta formação, dado sua porosidade
primária baixa. A porosidade secundária gera reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão,
com vazões pequenas produzidas pelos poços, e águas
comumente salinizadas, devido ao tipo de rocha e à falta
de circulação.
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Figura 6.1 – Domínios hidrogeológicos identificados na área do projeto.
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Formação Palestina – composta por filitos, filitos seixosos e metadiamictitos, apresenta apenas porosidade secundária gerada por fraturas e juntas. Nesse
contexto, os seus reservatórios são aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Apresentam vazões pequenas produzidas pelos poços e devido ao tipo de rocha e à
falta de circulação, as águas são comumente salinizadas.
Formação Olhos D’Água – representada por
metacarbonatos. Apresentam porosidade e permeabilidade secundárias, geradas a partir das fraturas e outras
superfícies de descontinuidade ampliadas pelo processo
de dissolução, que permite acumulação de água em volumes consideráveis. No entanto, resultam em reservatórios heterogêneos e dureza acima do limite tolerado de
suas águas.
Plúton Coronel João Sá – depende da quantidade das fraturas e fendas e suas interconexões, dado
que não existe porosidade primária em granitóides. Em
geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e
a água em função da falta de circulação, dos efeitos do
clima semi-árido e do tipo de rocha, é na maior parte das
vezes salinizada.
Formação Acauã (Ardosias) – composta por
metapelitos e ardósias, esta formação apresenta baixa
porosidade intergranular, entretanto as juntas e fendas
lhe conferem um comportamento fissural acentuado.
Formação Acauã (Metacarbonatos) – os metacalcários têm ampla ocorrência na porção SW da área
do projeto, com participação subordinada de metarenitos finos a médios. Os metacalcários apresentam condições de reservatório heterogêneo e as porções arenosas
apresentam potencial reservatório mais favorável, constituindo aquíferos intergranulares.
Formação Juá – os metarenitos e metaconglomerados desta formação são acentuadamente litificados,
bastante compactos e intensamente fraturados. Estas
características conferem a esta formação um comportamento de aqüífero granular com porosidade primaria
baixa e fissural acentuado. Deste modo, considerado
com baixo a médio potencial hidrogeológico.
Formação Aliança – na área do projeto ocorrem
os dois membros da formação, sendo constituídos, basicamente, por ritmitos de folhelho e siltito e subordinadamente por arenitos finos. Estas características litológicas
aliadas ao seu posicionamento estratigráfico e estrutural
mostra que a formação não apresenta favorabilidade ao
armazenamento de água subterrânea.
Formação Sergi – constituída predominantemente por arenitos de boa porosidade e permeabilidade, esta formação apresenta grande favorabilidade ao
armazenamento e transmissão de água subterrânea.
Porém, suas exposições, que ocorrem em faixas estreitas
principalmente controladas por falhamentos (Fig. 3.12),
aliadas à pequena espessura do pacote e ao seu posicionamento estratigráfico, que restringe as condições
de recarga do aquífero, limitam a unidade como bom
aquífero. Outro fator observado, decorrente do posicio-

namento estratigráfico da formação, é a salinidade das
águas que aumenta rapidamente com o distanciamento
das suas áreas aflorantes.
Formação Candeias – caracterizada principalmente pela intercalação folhelhos, siltitos e arenitos finos, com bancos subordinados de arenito, esta formação
apresenta um nível baixo de produtividade de água associado às camadas semipermeáveis. Seu papel principal
é estabelecer situações de confinamento para aquíferos
subjacentes.
Grupo Ilhas – esta unidade é constituída predominantemente por um pacote sedimentar psamítico
de boa porosidade e permeabilidade, além de elevadas
espessuras, reunindo desta forma características que lhe
colocam como um dos melhores aquíferos da área. Aliado a estes fatores, ainda ocorrem camadas de folhelhos
que estabelecem situações de confinamento e grandes
zonas de falhamento e fraturamento que influencia na
caracterização de aqüíferos porosos e fissurais.
Formação São Sebastião – representada por
uma espessa seqüência de arenito com raras intercalações de folhelhos e siltitos, esta formação apresenta um
comportamento hidrogeológico muito semelhante à unidade sotoposta (Grupo Ilhas), inclusive no caráter poroso/fissural dos reservatórios, visto presença freqüente de
falhamentos.
Formação Salvador – constituída basicamente
por conglomerados com fragmentos de até 50 cm de
diâmetro e matriz arenosa, provenientes das rochas da
Faixa de Dobramentos Sergipana. Visto a ocorrência subordinada de folhelhos e argilitos, porosidade reduzida e
heterogênea dada à cimentação calcítica presente, esta
unidade pode ter sua capacidade de armazenar água
subterrânea diminuida. Falhas e fraturas, assim como
a dissolução do cimento carbonático, podem gerar porosidade secundária. Além disso, a dissolução dos fragmentos carbonáticos, principalmente da Formação Olhos
D’Água, e da cimentação carbonática podem resultar
em águas com dureza alta.
Formação Marizal – constituída, principalmente, por arenitos médios a grossos com níveis de conglomerados, esta é a formação mais superficial da bacia e
aflora em cerca de 60% da área mapeada. Assim, apresenta excelente qualidade como aquífero, com porosidade e permeabilidade altas e grandes áreas de recarga.
Entretanto, seu posicionamento estratigráfico e expressão
topográfica limitam a unidade como aquífero, visto que
parte das águas são escoadas lateralmente nos tabuleiros.
Recobrindo quase todas as unidades da bacia sedimentar,
esta formação contribui consideravelmente para a recarga das unidades subjacentes por drenagem vertical.

6.2 SISTEMAS AQUÍFEROS
A classificação adotada no presente trabalho para
delimitação das unidades hidrogeológicas baseia-se em
Leal (1993), que utiliza o termo sistema aquífero. O sis– 73 –

PGB – Programa Geologia do Brasil

tema aquífero é definido por um conjunto de elementos
físicos e geométricos e certas ações externas capazes de
influenciar o comportamento das águas subterrâneas.
Assim, na área do projeto foram identificados onze sistemas aquíferos de importâncias hidrogeológicas distintas.

6.2.1 Aquífero intergranular extenso, livre,
alta permeabilidade, médio potencial
em virtude das cotas mais elevadas (a)
A Formação Marizal juntamente com os depósitos aluvionares, as coberturas residuais e detrito-lateríticas
compõem este sistema aquífero. Trata-se de unidades essencialmente arenosas, com alta permeabilidade e porosidade que ocupam mais de 70% da área do projeto, numa
faixa com extensão norte-sul na porção central do mesmo.
Os depósitos aluvionares e coberturas residuais
e detrito-lateríticas são compostos por sedimentos arenosos com alguns fragmentos maiores (grânulos, seixos,
blocos e matacões) e apresentam alta permeabilidade.
A Formação Marizal é composta por arenitos
pouco consolidados com localizadas porções conglomeráticas, além de folhelhos, siltitos e conglomerados intercalados subordinados. É a formação mais superficial da
área, e possui espessuras que podem ultrapassar 400m.
Ocorre frequentemente na forma de tabuleiros, disposta
discordantemente sobre as unidades subjacentes. Essas
características lhe conferem um alto potencial como reservatório de água subterrânea.
No entanto, as altitudes da Formação Marizal variam entre 350m e 750m, superiores em relação às altitudes médias do restante da bacia, que ficam entre 400m
e 150m. Assim, a topografia desta formação, neste contexto, é desfavorável para seu potencial hidrogeológico.
Resulta em níveis piezométricos baixos nos tabuleiros,
inviabilizando a exploração (CERB, 1977). Entretando as
águas das chuvas infiltram-se rapidamente e alimentam
os aquíferos subjacentes, constituindo uma excelente
área de recarga (Carvalho & Costa, 1996).
A recarga do aquífero se dá diretamente pelas
precipitações pluviométricas. Suas águas, em grande
parte são drenadas verticalmente para os sistemas subjacentes. Deste modo, a infiltração e a evapotranspiração,
dadas pelas condições climáticas da região, são os exutórios deste sistema aquífero.

6.2.2 Aquífero intergranular extenso,
multicamadas, parcialmente confinado,
alta permeabilidade (b)
Este sistema é representado pelas rochas do
Grupo Ilhas, que consiste numa sequência dominantemente psamítica, com espessos corpos de arenito, por
vezes separados por estratos finos de siltito e folhelho.
Os arenitos em geral apresentam elevada porosidade e
permeabilidade, além de ocorrerem, com freqüência,
confinados entre os estratos pelíticos. Assim, o sistema
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pode ser considerado como aquífero multicamadas de
alta permeabilidade.
O aquífero ocorre em regiões expressivas da bacia
na área estudada: na borda oriental em suas porções SW
e NW e ao longo de toda borda nordeste, onde apresenta maior favorabilidade devido ao intenso fraturamento
que influencia na porosidade do sistema. Este pode ser
considerado livre nas áreas de afloramento e confinado
em subsuperfície pelo sistema (c) de baixa permeabilidade e pelos sistemas (b’) e (a) de elevada porosidade.
Ao longo da Zona de Acomodação do Vaza-Barris, limite nordeste da bacia, as rochas desta unidade são
intensamente fraturadas e falhadas, com muitas bandas
de deformação, o que influencia na porosidade secundária (fraturas e fendas) e permeabilidade do sistema, assim
como no fluxo das águas subterrâneas, implicando localmente em um comportamento fissural para o sistema.
Este sistema é considerado em geral com significativo potencial hidrogeológico, apresentando grandes
áreas de recarga direta pelas águas da chuva, além da
interconexão com as águas superficiais nas regiões onde
os afloramentos são cortados por rios, principalmente os
rios Vaza-Brris e seus afluentes. Ainda pode ser apontada a drenagem vertical das rochas das formações São
Sebastião e Marizal e das coberturas recentes que ora
recobrem as rochas deste sistema.
Os principais exutórios para este sistema são a
evapotranspiração, devido às severas condições climáticas e o rio Vaza-Barris. O nível freático varia de acordo
com a localização e condições de confinamento.

6.2.3 Aquífero intergranular extenso,
multicamadas, parcialmente confinado, alta
permeabilidade, grande área de recarga (b’)
De comportamento hidrogeológico similar ao sistema subjacente, sistema b, este sistema aquífero está
associado à Formação São Sebastião, que ocorre em porções representativas distribuídas em toda área estudada,
sempre associada a dois conjuntos litológicos de elevada
porosidade e permeabilidade, o Grupo Ilhas e a Formação Marizal.
A principal característica deste sistema que o diferencia do subjacente é a sua grande área de recarga indireta por drenagem vertical do sistema aquífero superior,
representado basicamente pela Formação Marizal. Além
disso, a área de recarga direta deste aquífero pelas águas
da chuva. A descarga do sistema ocorre pela evapotranspiração e pelos rios que cortam a área.
Este sistema ocorre bastante fraturado e seu trend
estrutural acompanha o sistema subjacente, podendo
criar canais de conexão das águas subterrâneas. O fluxo
subterrâneo tende a acompanhar o mergulho dos estratos, ou seja, varia bastante, principalmente na porção
setentrional da bacia devido à sua estruturação tectônica
no limite norte. Aliado a isso, observa-se a grande influência de falhamentos e fraturamentos, principalmente
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onde se desenvolvem zonas de bandas de deformação.
Estas estruturas exercem importante influência na porosidade secundária deste aqüífero, atribuindo-lhes localmente um comportamento fissural.

6.2.4 Aquífero intergranular extenso,
confinado em subsuperfície e localmente
fraturado (c)
Este sistema está representado pelas rochas da
Formação Sergi, que consistem predominantemente de
arenitos com porosidade e permeabilidade médias a altas
e ocorrem na borda ocidental da bacia em contato com
rochas metacarbonáticas e em repetidas faixas dispostas
num trend NE-SW limitadas por falhas em contato com
rochas pelíticas das formações Aliança e Candeias.
O aquífero é livre em suas áreas de afloramento
e confinado em subsuperfície, quando fica intercalado
com os sistemas (d) e (j) de menor potencial hídrico e,
consequentemente, boas condições de surgência, característica corroborada pelo intenso fraturamento das
rochas desta unidade. Devido ao relevo bastante acidentado, a alimentação deste sistema ocorre diretamente
pelas águas pluviais nas áreas de afloramento da Formação Sergi, enquanto que a descarga do sistema é representada pelo rio Vaza-Barris nas áreas de interconexão
com as águas superficiais, principalmente durante os
longos períodos de estiagem, quando também dominam
elevadas taxas de evapotranspiração.
O fluxo das águas subterrâneas neste sistema, na
borda oeste, tal como ocorre em maior parte da área, é
controlado principalmente pela atitude dos estratos, que
mergulham geralmente para S-SE, em direção ao depocentro da bacia. Na porção oriental da área estudada as rochas
estão intensamente fraturadas e silicificadas modificando
aignificativamente as condições hidrogeológicas do aqüífero, que ali tem um comportamento poroso/fissural.
Segundo estudos realizados pela CERB (1977), os
teores de sais dissolvidos nas águas aumentam drasticamente com a profundidade, observando-se valores de
até 2.700 mg/L (Carvalho & Costa , 1996).
A topografia da Formação Sergi, na área do projeto, é bastante acidentada com morros alongados na
direção do acamadamento e altitudes elevadas. A espessura deste sistema varia em torno de 120 m, conforme
determinado em poços perfurados pela Petrobrás e CERB
na Formação Sergi.
As melhores condições de aproveitamento serão
para poços perfurados no sistema aquífero superior próximo ao contato, onde a profundidade e consequentemente a salinidade é menor, aliada as boas condições de
surgência.

tendem a ser desenvolvidas zonas de granulometria e porosidade reduzidas chamadas “bandas de deformação”.
Nestas bandas ocorre aumento da quantidade de finos
e matriz, devido ao esmagamento dos grãos e recimentação, ocasionando maior resistência ao intemperismo/
erosão e propriedades hidráulicas distintas daquelas da
rocha original.
As bandas de deformação podem ser formadas
apenas por fraturamento ou por cominuição dos grãos e
dissolução e precipitação de minerais. Assim, essas estruturas, dependendo do seu grau de cominuição e preenchimento, podem funcionar como conduto ou selo para
o fluxo do fluido (Guedes & Silva, 2003).
O potencial selante das bandas de deformação
está diretamente relacionado à intensidade da redução
granulométrica. Segundo Fossen et al. (2007), a redução de porosidade, causada pelo esmagamento e consequente reorganização dos grãos, produz um decréscimo
na permeabilidade de duas a três, e localmente até seis
ordens de magnitude em relação à rocha parental.
Na área estudada, em particular nas rochas associadas às formações Sergi e São Sebastião e ao Grupo Ilhas, ocorre intenso fraturamento, frequentemente,
com desenvolvimento de bandas e zonas de bandas de
deformação, cuja compartimentação estrutural tende a
acompanhar a direção geral dos estratos que mergulham
para SE, interceptando-os quase verticalmente. Estas estruturas ocorrem em predominância na borda oriental da
bacia sedimentar, onde os arenitos da Formação Sergi fazem contato com o embasamento e demais unidades da
bacia por meio de extensos falhamentos e ao longo do
limite norte da bacia, ou seja, Zona de Acomodação do
Vaza-Barris, onde os arenitos do Grupo Ilhas estão drasticamente deformados com grandes zonas de bandas de
deformação e silicificação.
Rostirolla et al. (2001) concluíram que a influência na migração dos fluidos em reservatórios deve ser
resultante tanto dos fatores estratigráficos como da compartimentação estrutural, com algumas dessas estruturas
atuando como zonas de fechamento lateral. Assim, a elevada porosidade das rochas deste sistema aquífero, aliada às estruturas, principalmente aquelas N/S e NNE/SSW,
com direções paralelas ao strike das camadas, podem
gerar situações particulares de confinamento de água
subterrânea. Estudos realizados por Miranda (2004) num
afloramento localizado na Zona de Acomodação do Vaza-Barris com muitas bandas de deformação mostraram
diferenças marcantes de permeabilidade entre o arenito
“são” e a rocha cominuída da banda de deformação (Fig.
6.2).

Influência das bandas de deformação

6.2.5 Aquífero intergranular extenso,
multicamadas, parcialmente confinado,
baixo potencial hidrogeológico (d)

Quando zonas de falha interceptam sedimentos/
rochas de caráter arenoso e com porosidade elevada,

Acompanhando as características observadas para
este sistema aquífero na porção sul da Bacia do Tucano
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Figura 6.2 – Perfil de permeabilidade mostrando baixos valores deste parâmetro diretamente associado às zonas de bandas
de deformação. Fonte: Miranda (2004).

Central, sua área de ocorrência corresponde às rochas da
Formação Candeias, ou seja, à uma seqüência dominantemente pelítica com algumas intercalações de estratos
de arenito e siltito, por isso o aquífero é considerado de
comportamento hidrogeológico de multicamadas.
Este sistema é aflorante em porções restritas da
Folha Caimbé e com maior representatividade na Folha
Jeremoabo, sempre associada à borda da bacia em faixas dispostas num trend NW-SE. Assim, a recarga ocorre
diretamente pelas chuvas por meio destas áreas de afloramento, por drenagem vertical dos sistemas aquíferos
sotopostos e pelas águas superficiais nas regiões onde os
afloramentos são cortados por rios.
A espessura deste sistema coincide com a espessura da formação que o abriga e o fluxo das águas
subterrâneas, excetuando nas regiões de falha, obedece
ao mesmo comportamento dos demais sistemas, isto é,
acompanhando o mergulho dos estratos, em geral para
o centro da bacia.
Em função da constituição litológica da Formação
Candeias, o sistema descrito apresenta baixa permeabilidade implicando num maior período de permanência da
água sem circulação e, consequentemente, salinização
das águas, que tende a aumentar com a profundidade
do sistema. O sistema pode apresentar características locais de aqüíferos fissurais na região de borda falhada da
bacia sedimentar.
Devido à baixa velocidade de escoamento das
águas, posição estratigráfica e comportamento geomorfológico da formação, o principal exutório deste sistema
aquífero é a evapotranspiração.
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6.2.6 Aquífero intergranular extenso,
multicamadas, associado a zonas
fraturadas, em parte confinado,
ampliado pela dissolução cárstica local (e)
Representado pela Formação Salvador, este sistema aquífero apresenta expressividade cartográfica acentuada na porção sudeste da área, nos arredores de Sítio
do Quinto. Tem caráter de aqüífero intergranular multicamadas, já que é constituído principalmente de conglomerados com matriz arenosa, associados com arenitos
líticos, de granulação média a grossa, e folhelhos e argilitos subordinados. Tem seu potencial reduzido devido à
sua cimentação calcítica acentuada localizada, que diminui a porosidade primaria da rocha, e pela presença de
camadas de pelíticas. Todavia, as falhas e fraturas existentes facilitam a infiltração de água no sistema. Desta maneira, a porosidade secundária pode ser ampliada a partir
da dissolução cárstica de seus fragmentos carbonáticos e
do cimento calcítico de ocorrência localizada, ampliando
o potencial de reservatório hídrico deste aquífero.
O sistema é livre, porém, considerando que esta
formação interdigita-se com as demais unidades do
Supergrupo Bahia (Viana et al., 1971), pode ser localizadamente confinado nas porções onde se encontra
intercalado com suas camadas pelíticas, ou ainda, com
outras unidades que tenham caráter impermeável. A
predominância localizada de fragmentos e cimento carbonático, associada à baixa circulação de água, pode
resultar numa água do tipo carbonatada e com dureza
acima do limite tolerado localmente.
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A recarga ocorre diretamente pela infiltração das
águas das chuvas. O exutório deste sistema aquífero é
a evapotranspiração devido às condições climáticas da
região.

6.2.7 Aquífero intergranular extenso,
associado a zonas fraturadas, parcialmente
confinado (f)
Corresponde à Formação Juá, pertencente ao
domínio hidrogeológico grupo Chapada Diamantina/
Palmares/Juá (Bomfim, 2006; CPRM, 2005b). Esta formação é composta por metaconglomerados e metarenitos com litificação acentuada, compactação forte e
fraturamento intenso. Tem boa expressão cartográfica
na Folha Jeremoabo, aflorando em quase sua totalidade
onde está sobre as rochas da Faixa Sergipana e encontra-se encoberta na sua porção oeste pelas rochas da
Bacia do Tucano. Suas características lhe conferem um
comportamento de aquífero intergranular com baixa
porosidade primaria, significativa porosidade secundária
e parcialmente confinado pelas rochas pelíticas do rifte
RTJ. Os autores acima citados o classificam como um
aqüífero do tipo fissural e misto, com baixo a médio potencial hidrogeológico.
A recarga se dá diretamente pelas precipitações
pluviométricas. Os principais exutórios para este sistema
são a evapotranspiração, devido às severas condições climáticas, e o rio Vaza-Barris.

6.2.8 Aquífero intergranular descontínuo
associado a zonas fraturadas (g)
Este sistema aquífero que coincide com o domínio hidrogeológico Metassedimentar de Bomfim (2006)
abrange as rochas metassedimentares do Complexo Marancó e das formações Palestina e Frei Paulo, além da
Unidade Ardosias da Formação Acauã. Desta forma,
ocorre em áreas nos extremos ocidental e oriental, da
região estudada.
Estas duas unidades litoestratigráficas apresentam dominância relativa de filitos e metassiltitos sobre
os metarenitos e metacarbonatos. Os metarenitos, que
geralmente são finos a muito finos, possuem porosidade
primária baixa devido à presença de matriz argilosa. A
ocorrência de água subterrânea seria condicionada pela
porosidade secundária, gerada por fraturas e fendas.
Bomfim (2006) observa que essa porosidade secundária resulta em reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. E dentro deste contexto, as
vazões produzidas por poços geralmente são pequenas
e as águas, devido aos efeitos do clima semi-árido da
região, do tipo de rocha e da falta de circulação, comumente são salinizadas.
A recarga deste sistema se dá pela infiltração da
água da chuva e seu exutório é a evapotranspiração, devido às condições climáticas.

6.2.9 Aquífero descontínuo associado
a zonas fraturadas ampliadas pela dissolução
cárstica (h)
Os metacarbonatos da Formação Olhos D’Água e
da Unidade Metacarbonatos da Formação Acauã são as
rochas constituintes deste sistema aquífero. A Formação
Olhos D’Água ocorre de forma restrita na porção extremo sudeste e a Formação Acauã ocupa área significativa
no extremo oeste da área do projeto.
Segundo Bomfim (2006), este sistema aquífero
tem como característica a presença de formas de dissolução cárstica, formando cavernas, sumidouros, dolinas e
outras feições erosivas típicas de metacarbonatos. A porosidade e a permeabilidade do sistema são secundárias,
geradas a partir das fraturas e outras superfícies de descontinuidade ampliadas pelo processo de dissolução, permitindo acumulação de água em volumes consideráveis.
Porém, a condição de reservatório hídrico subterrâneo não
ocorre de maneira homogênea ao longo de toda área. As
feições são localizadas, gerando anisotropia e heterogeneidade no sistema aquífero. A água, geralmente, é do tipo
carbonatada e possui dureza acima do limite tolerado.
As formações Acauã e Juetê Indivisas são compostas por metacalcários no topo e metarenitos finos a
médios na base. Os metacalcários, que apresentam condições de reservatório heterogêneo, podem contribuir,
por drenagem vertical, para as porções arenosas, situadas
na base, com potencial mais favorável de reservatório.
A recarga deste aquífero ocorre por infiltração da
precipitação pluviométrica e o exutório é a evapotranspiração devido às condições climáticas da região.

6.2.10 Aquífero descontínuo associado
a zonas fraturadas, livre (i)
Representado pelas rochas metamórficas do Bloco Serrinha, restritas à porção extremo sudoeste da área
do projeto, e pelo Plúton Coronel João Sá, de ocorrência
no limite oriental da Folha Jeremoabo.
Considerado de baixo potencial hídrico, este sistema aquífero apresenta porosidade e permeabilidade baixas, principalmente associadas ao padrão e distribuição
do fraturamento, além de um elevado teor de sais dissolvidos. Sua espessura está também associada às fraturas.
Assim, para a área estudada, a espessura é representada
pela maior profundidade das fraturas saturadas que, segundo Carvalho & Costa (1996), é 55 m no poço perfurado no povoado de Mandacaru.
Na área em questão, o aquífero livre, cuja recarga ocorre diretamente pelas águas da chuva nas áreas
aflorantes e onde existe interconexão das fraturas com
as águas superficiais, principalmente o rio Itapicuru a sul
da área. O mesmo rio, juntamente com a evapotranspiração, representa o exutório do sistema.
Poucos poços são perfurados neste aquífero, devido à baixa produtividade e salinidade acima dos limites
aceitáveis para consumo humano.
– 77 –

PGB – Programa Geologia do Brasil

6.2.11 Zona sem água subterrânea
significativa (j)
Este sistema é representado pelas rochas da Formação Aliança, cujos tipos predominantes, na área do
projeto, são folhelhos vermelhos com intercalações de
siltito e arenito. Devido a predominância de rochas pelíticas, muito pobres como aqüíferos, as áreas associadas
à ocorrência desta formação são consideradas zonas sem
significância como reservatório para água subterrânea.
Devido ao seu posicionamento estratigráfico e principalmente estrutural, este sistema pode ser caracterizado
como aquiclude, ou seja, oferece condições de confinamento para outros aqüíferos.

consideradas importantes aquíferos e áreas de recargas
de reservatórios subterrâneos.
Nas estradas, próximo às entradas dos povoados,
também é bastante comum observar acumulação de resíduos sólidos gerados pela população local diretamente
sobre o solo, sem destino apropriado (Fig.6.3).
Fontes de grande porte de contaminação de aqüíferos e águas superficiais como, por exemplo, indústrias
inexistem na área deste projeto. As principais atividades
econômicas da região são a agricultura e a pecuária praticadas em pequenas propriedades. Sendo assim, o uso
de defensivos agrícolas pode ser considerado fonte de
possíveis contaminações de águas superficiais.

6.3 ASPECTOS RELACIONADOS
À OCUPAÇÃO HUMANA
Na área trabalhada verificou-se grande expressão
cartográfica da cobertura sedimentar do rifte RTJ, onde
dominam rochas arenosas, forte fraturamento das rochas que compõem o embasamento, e ainda, coberturas de sedimentos recentes. Estes são fatores favoráveis a
contaminações de origem superficial, principalmente dos
aquíferos.
Um aspecto relevante comumente observado refere-se à disposição final dos resíduos sólidos dos municípios e povoados. Os municípios de Jeremoabo, Sítio do
Quinto e Novo Triunfo têm suas sedes inseridas na área
trabalhada. Estes têm como destino final de todo o resíduo gerado pela atividade humana na cidade depósitos
denominados de aterros simplificados. Estes depósitos
estão sobre rochas sedimentares e coberturas arenosas
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Figura 6.3 – Resíduos sólidos depositados diretamente sobre
arenitos cascalhosos da Formação Sergi, próximo ao povoado Sítio Velho.
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7. RECURSOS MINERAIS

7.1 – PRINCIPAIS RECURSOS MINERAIS
O potencial mineral das rochas sedimentares pertencentes à Bacia Sedimentar do Tucano ainda não foi
suficientemente estudado e, na área do projeto, os dados referentes às substâncias minerais catalogadas geralmente as classificam como ocorrências minerais. Vale
ressaltar que as informações aqui citadas referem-se a
dados pré-existentes na base de dados RECMIN do sistema GEOBANK da CPRM, excetuando apenas aquelas
coletadas durante este projeto, que serão claramente
apontadas.
No domínio da Província Borborema estão cadastradas três ocorrências de pirita e duas ocorrências de
cobre, ligadas a rochas metamórficas do Complexo Marancó e, no contexto do Grupo Estância, diversas ocorrências de calcário (Fig. 7.1).
O domínio da Bacia Sedimentar do Tucano Central
engloba algumas ocorrências de bário, relacionadas às
rochas das formações São Sebastião e Marizal e registros
isolados de salitre e manganês associados ao Grupo Ilhas.
Durante as atividades de campo foram observados alguns depósitos de calcário já cadastrados anteriormente, a exemplo daquele explotado pela empresa
Ferbasa no município de Euclides da Cunha, além de
ocorrências de barita que serão pontuadas abaixo.

7.1.1 Calcário
Na área do Projeto Bacia do Tucano Central, os
jazimentos de calcário, relatados em trabalhos anteriores, assim como as novas ocorrências observadas durante
este projeto, estão no domínio da Faixa de Dobramentos
Sergipana constituinte do embasamento da bacia,.
Estes jazimentos estão associados aos metacarbonatos da Formação Acauã, na porção sudoeste da área,
com a presença de minas ativas e inativas, garimpos e
ocorrências de calcário e calcita, com destaque para as
minas de calcário do município de Euclides da Cunha
(Moraes Filho & Moraes, 2001). Nesta região, dos registros deste recurso, cinco estão cadastrados como ocorrências e três como depósitos, com a maioria em fase de
explotação. Um desses depósitos está sendo lavrado pela

empresa FERBASA que vem produzindo essencialmente
cal virgem e cal hidratada com planos para produção de
corretivo de solos (Moraes Filho & Moraes, 2001).
Durante as atividades de campo do projeto foram
identificadas três ocorrências, até então não cadastradas,
todas relacionadas a pedreiras abandonadas (Fig. 7.2).

7.1.2 Bário
Segundo Muricy Filho (2001), trabalhos de prospecção mineral desenvolvidos pela extinta Petromisa
identificaram dezenas de jazimentos de barita ao longo
da borda ocidental da Bacia do Tucano, porém na área
do projeto apenas três ocorrências do mineral estão cadastradas. Estas ocorrências estão relacionadas às rochas
sedimentares da Formação São Sebastião, associadas à
limonita e quartzo.
Ainda segundo Muricy Filho (2001), a forma mais
importante de mineralização da barita é como cimento
nos arenitos pertencentes às formações Marizal e São
Sebastião e ao Grupo Ilhas, que são as rochas encaixantes predominantes das mineralizações. Foi observado em
campo, associado à estratos de folhelho da Formação
Marizal, no seu contato com a unidade inferior, mineralizações de barita estratiforme (Fig. 7.3). A ocorrência de
poços de água subterrânea com concentrações anômalas
de sais dissolvidos (CERB, 1977) deve-se a interação da
água com lentes de gipsita e barita . Segundo Menezes
Filho et al. (1988) os folhelhos desta formação, depositados em baixadas com prováveis depósitos evaporíticos,
são ambientes favoráveis a mineralizações de sulfetos,
barita e outros sais.

7.1.3 Cobre
As duas ocorrências de cobre cadastradas na
área do projeto estão compreendidas nos terrenos metamórficos do Complexo Marancó, na porção noroeste da
Folha Jeremoabo. O cobre ocorre sob a forma de malaquita em associação mineralógica com clorita e quartzo
e, segundo Menezes Filho et al. (1988), impregna os planos estruturais dos filitos e ritmitos das unidades Belém e
Monte Azul, ambas do Complexo Marancó.
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Figura 7.1 – Mapa geológico simplificado com a localização dos recursos minerais cadastrados.
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Figura 7.2 – Pedreira abandonada em metarritmitos da Formação Acauã –
Unidade 1. Localidade de Mutambinha 1.

Figura 7.3. Mineralização estratiforme de barita na porção basal da Formação
Marizal. Localidade de Soares.

Menezes Filho et al. (1988) realizaram a prospecção geoquímica na Folha Jeremoabo, no domínio da
Província Borborema, e associado às informações das
ocorrências descritas acima delimitaram zonas de maior
potencial metalogenético, onde valores de Cu de cerca
de 100 ppm foram encontrados. Além dos teores encontrados para Cu, ressaltaram também valores significativos
para outros metais-base e observaram que estas zonas

estão relacionadas às rochas metavulcânicas intercaladas
às metassedimentares do complexo.

7.1.4 Pirita
Na área do projeto estão cadastradas três ocorrências de pirita, sendo uma hospedada em veios de quartzo,
em associação mineralógica com feldspato e muscovita,
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encaixadas em rochas metavulcânicas pertencentes à
Unidade Monte Azul. Nos outros dois jazimentos a pirita
ocorre disseminada em quartzitos micáceos intercalados
com siltitos da Unidade Belém, onde o sulfeto associa-se
com quartzo e enxofre nativo.
Estas ocorrências aliadas aos trabalhos prospectivos subsidiaram Menezes et al. (1988) na delimitação de
alguns alvos promissores, os quais são coincidentes com
aqueles citados para o cobre.

7.1.5 Manganês
Existe apenas um jazimento de manganês, cadastrado como ocorrência, na área do projeto, a qual está
hospedada em rochas do Grupo Ilhas.

7.1.6 Argila
Bem mineral utilizado na fabricação da cerâmica
estrutural (tijolos, telhas, lajotas, etc.), de revestimento,
cerâmica branca e na indústria de refratários. Na Sub-bacia do Tucano Central a argila provém não só de
níveis pelíticos integrantes das diversas unidades litoestratigráficas, mas também dos depósitos de baixada ou
de várzea.
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Observam-se alguns pontos de extração deste
bem mineral para fabrico de telhas e tijolos, associados a
depósitos de várzea, principalmente no vale do rio Vaza-Barris, na cidade de Jeremoabo.

7.1.7 Granito
A diversidade de rochas graníticas no âmbito da
Faixa de Dobramentos Sergipana tem despertado crescente interesse para emprego como rocha ornamental
(Santos et. al., 1998). Na área estudada, estas rochas
correspondem aos granitóides Coronel João Sá, que,
principalmente a leste da área mapeada, mostra grandes
exposições que com estudos específicos podem indicar
potencial para seu aproveitamento econômico.
No âmbito das rochas desta unidade estratigráfica não há registro de pedreiras produtoras de rochas
ornamentais, mas verifica-se a existência de muitas pedreiras para extração de blocos utilizados predominantemente na produção de material para construção civil.
Na área do projeto não existia nenhuma ocorrência cadastrada, porém durante as atividades de campo
foi registrada uma pedreira, cuja extração visava abastecer a obra de construção de uma barragem no Povoado
de Gasparino.
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8. ASPECTOS DA
GEODIVERSIDADE

Dando segmento às atividades de breve reconhecimento realizado no Projeto Bacia do Tucano Central
(Santos et al., 2010), com base nos pontos visitados e
trabalhos pré-existentes, foram identificados os valores
da geodiversidade da área do presente projeto, que são
apresentados e brevemente discutidos neste capitulo.
Várias exposições de rochas localizadas nas folhas
Caimbé e Jeremoabo, assim como Ribeira do Pombal e
Cícero Dantas (Santos et al. 2010), já compõem roteiros
geológicos de cursos e excursões de campo realizados
por empresas e universidades, ratificando o valor científico da região. Além disso, as belezas naturais evidenciadas
principalmente pelas formas de relevo presentes na área,
assim como diversas publicações que referenciam fatos
históricos, de relevância regional e nacional, confirmam
os valores estéticos, culturais e econômicos e comprovam
a sua potencialidade para o geoturismo.
A área do presente projeto possui afloramentos bem representativos da evolução tectônica do rifte
Recôncavo-Tucano-Jatobá. Além das boas exposições das
litologias das fases pré-rifte, sinrifte e pós-rifte, a passagem da Bacia Tucano Central para a Bacia Tucano Norte é
evidenciada por muitas estruturas aflorantes da Zona de

Acomodação do Vaza-Barris. Alguns elementos da evolução da Província Borborema, principalmente da Faixa
Sergipana, também estão presentes na área trabalhada.
Diversos destes afloramentos são de fácil acesso
e permitem montar a história geológica da região numa
excursão com duração de poucos dias, passando pelas
rochas do embasamento e das diferentes fases de evolução do rifte, numa forma bastante didática.
As diferentes faciologias da Formação Marizal,
podem ser facilmente observadas nos afloramentos dos
cortes ao longo da rodovia BR-110. Esta unidade possui um relevo em mesas e tabuleiros, formando “rasos”,
bem característicos na área trabalhada. Na região dos
povoados Casinhas, Serra do Noel, Baixa da Pedra e Baixa da Volta e da sede do município de Novo Triunfo,
na Folha Jeremoabo, próximo às localidades de Rodeador, Major Mandú, Itaparica do Gama, Folha Caimbé,
existem inúmeros paredões originados a partir de fraturas. Paredões estes que formam amplos painéis onde
as relações entre as litologias, estruturas sedimentares
e tectônicas estão claramente expostas (Figs. 8.1 e 8.2).
Nestes sítios, além do valor científico, o valor estético
também está presente.

Figura 8.1 – Relevo condicionado por fraturas e falhas (bandas de deformação), gerando muitas vezes aspecto ruiniforme,
próximo à localidade de Casinhas.
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A Serra do Geraldo, localizada na entrada de
Novo Triunfo e cartão postal da cidade, merece atenção
especial, pois expõe as relações entre psamitos e pelitos
da Formação Marizal, além de representar também as
relações das falhas e fraturas com as formas de relevo,
peculiar nas proximidades. A Pedra Furada é um ponto
com valor estético, além do científico e econômico, considerado como um ponto de potencial turístico da região
(Fig. 8.3).
A Serra da Santa Cruz, que é um ponto turístico de Jeremoabo, situa-se a leste da rodovia BR-110, na
entrada da cidade. A serra é constituída pelos arenitos
da Formação Sergi intensamente afetados por falhas que
desenvolvem bandas de deformação, próximo à falha de
Jeremoabo que limita a borda oriental da Bacia do Tucano Norte. Este local é muito conhecido na região devido

à Lenda do Cavaleiro (www.jeremoabo.com.br). No alto
da Serra da Santa Cruz, a Capela do Monte Calvário é
objeto de romaria, principalmente na época da Páscoa;
a sua vista privilegiada da cidade e do relevo da região
também é um grande atrativo. Assim, pode-se dizer que
este ponto possui valores científicos, estéticos, culturais e
econômicos da geodiversidade na região.
Estruturas que marcam e caracterizam a Falha de
Belo Monte-Jeremoabo estão claramente expostas nos
afloramentos da Formação Sergi ao longo da rodovia BR235 (Fig. 8.4), a leste da cidade de Jeremoabo. Alguns
afloramentos permitem fazer a análise cinemática da falha e obter informações sobre a evolução geológica regional didaticamente, representando um valor científico.
A Formação Sergi ressalta na região também pelo
seu conteúdo fossilífero (Ghignone, 1979; Caixeta et al.,

Figura 8.2 – Paredões da Formação Marizal que evidenciam a relação das fraturas com o padrão do relevo nas proximidades
de Rodeador. Boas exposições para observação das estruturas sedimentares.

Figura 8.3 – Serra do Geraldo, em Novo Triunfo, mostra relações entre diferentes litologias e condicionamento do relevo
pelas fraturas. Valores científico e estético, com potencial econômico.
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1994). Em diversos afloramentos, de acessibilidade variável, é possível observar fragmentos e moldes de vegetais
lenhosos (Fig. 8.5). Madeiras silicificadas podem ter dimensões centimétricas a métricas (ver capítulo 5).
As formações Candeias (Fig. 8.6), São Sebastião
(Fig. 8.7) e Marizal (Fig. 8.8) e o Grupo Ilhas também têm
ocorrências fossiliferas (Ghignone, 1979) e são aflorantes

na área, colaborando para a reconstrução do paleoambiente e, deste modo, permitindo montar a história geológica e evolução do rifte RTJ com diferentes elementos.
Daí o valor científico dessas ocorrências.
A área do projeto abrange os municípios de Jeremoabo, Euclides da Cunha (antigo Cumbe), Novo Triunfo
(antigo Guloso), Cícero Dantas (antigo Bom Conselho).

Figura 8.4 – Plano estriado em banda de deformação na Formação Sergi, aflorante ao longo da BR-235. Esta e outras estruturas observadas permitem fazer a análise cinemática da Falha de Belo Monte-Jeremoabo didaticamente, ratificando seu
valor científico.

Figura 8.5 – Tronco silicificado na Formação Sergi, a nordeste do povoado Rosário, Folha Caimbé. Mais um valor científico
da área, dado pela informação paleoambiental que o conteúdo fóssil agrega a esta unidade estratigráfica.
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Figura 8.6 – Amostra fossilífera, com fragmentos de conchas de moluscos e possíveis dentes e ossos de peixes, da
Formação Candeias. O conteúdo fóssil colabora para a reconstrução paleoambiental do rifte, sendo assim apresenta
valor cientifico.

Figura 8.8 – Molde de esqueleto que peixe, com cerca de
um centímetro de comprimento, em argilito na Formação
Marizal. O conteúdo fossilífero nesta formação é muito comum e observável em diversos afloramentos de fácil acesso,
reforçando seu valor científico.

Figura 8.7 – Amostra da Formação São Sebastião com fragmentos de lenhos silicificados isolados, escamas, ossos, vértebras e dentes de peixes, que fornecem alguns dados inéditos e complementares sobre a evolução do rifte RTJ, o que
atesta o valor científico desta formação na área.

Diversas localidades pertencentes a esses municípios,
além de suas próprias sedes, são cenários de passagens
de Antônio Conselheiro, líder do movimento popular de
Canudos que culminou na guerra homônima, episódio
importante na História do Brasil. Retratada desde o início
do século XX por Euclides da Cunha (Cunha, 2008), vários outros autores registram esses ocorridos. Os municípios e localidades da região também são conhecidos por
terem sido palco de prática do cangaço, principalmente
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liderada por Lampião. Fontes (2010) e diversos outros
autores descrevem a passagem e episódios de Lampião
e seu bando pela Bahia, assim como outros cangaceiros,
na área deste projeto. Sabe-se também, que a região era
ocupada por povos indígenas antes da chegada de colonizadores (http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero_
Dantas; http://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremoabo), fato
comprovado por achados arqueológicos e documentos
históricos. Alguns aldeamentos foram alvos de missões
jesuíticas, outros foram dizimados, porém a área do projeto ocupa parte da Terra Indígena Kiriri, onde existem
povoações indígenas (http://pt.wikipedia.org/wiki/Demografia_da_Bahia; http://pib.socioambiental.org/pt/povo/
kiriri/print; http://www.museudocumbe.com/2010/11/
massacara.html). Localidades como Algodões, Angico,
Arlaje, Baixão da Traquera, Baixão da Viração, Casinhas,
Olho d’Água dos Negros, Vasos do Ouricuri e Viração,
são comunidades quilombolas remanescentes (http://
vampiroamascara.multiply.com/reviews/item/2).
Estes
fatos históricos agregam valores culturais/históricos, de
relevância nacional a área e colaboram muito com seu
potencial turístico.
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9. CONCLUSÕES E
RECOMENDAÇÕES

A execução do Projeto Bacia do Tucano Central,
no âmbito das folhas Caimbé e Jeremoabo, possibilitou
relacionar alguns pontos relevantes, abaixo relacionados:

formadores do gráben já haviam cessado, mostram deformações possivelmente geradas em um período posterior (e/ou concomitante) à sua deposição.

Cartografia geológica

Paleontologia

A cartografia geológica das unidades constituintes da Província Borborema tomou como base, principalmente, o trabalho desenvolvido por Menezes Filho et al.
(1988), visto a densidade de pontos e controle de campo
deste. Por outro lado, a cartografia da Bacia Sedimentar
do Tucano Central, cujo trabalho anterior datava da década de 60, foi atualizada, com alterações em limites litológicos, exclusão de unidades e inclusão de outras ainda
não cartografadas.

O estudo do conteúdo fossilífero da Bacia do Tucano Central nas folhas Caimbé e Jeremoabo, Estado da
Bahia, foi de grande importância para a pesquisa paleontológica, fornecendo dados inéditos ou complementares sobre a idade dos depósitos, aspectos tafonômicos,
mudanças faunísticas e florísticas do passado e a evolução dos sistemas continentais do Jurássico e Cretáceo do
Nordeste do Brasil.
Todo o material inédito será devidamente estudado em associação com especialistas nas diversas áreas,
a fim de se identificar e descrever apropriadamente as
ocorrências. O presente estudo foi também de grande
importância para a CPRM por propiciar uma oportunidade de obtenção de dados georreferenciados e consistentes para inclusão no banco de dados paleontológicos, o
Sistema de Informações Paleontológicas – PALEO.

Estruturas
A área mapeada neste projeto engloba grande
parte da Zona de Acomodação do Vaza-Barris, abrangendo inclusive uma porção da Bacia do Tucano Norte,
podendo ser observado, desta forma, um intenso registro
de fraturamentos e falhamentos decorrentes do processo
de acomodação e inversão de polaridade das bacias, com
a ocorrência de formações das fases pré- e sinrifte nas
bordas ocidental e oriental da bacia.
O padrão de fraturamento observado por Santos
et. al. (2010) ocorre, em continuidade, na porção sul da
área estudada, com predomínio de estruturas num trend
N-S, relacionadas às estruturas pré-existentes no embasamento arqueano. Porém, grande parte da área das folhas
mapeadas está contida na Zona de Acomodação do Vaza-Barris e, desta forma, é bastante frequente a ocorrência de estruturas que acompanham o trend desta zona.
O comportamento estrutural das rochas da Formação Marizal difere bastante das unidades subjacentes.
Enquanto a estruturação geral das fases pré- e sinrifte
tende a apresentar estruturas com direções coerentes
à Zona de Acomodação Vaza-Barris, com uma componente de compressão máxima (δ1) orientada NNE-SSW,
as rochas da Formação Marizal, que foram depositadas
durante a fase pós-rifte, quando os esforços distensivos

Hidrogeologia
De acordo com as características litológicas e estruturais da área estudada, com grande quantidade de
unidades arenosas e bastante fraturadas, foi dada grande atenção à análise das estruturas rúpteis que poderiam
influenciar diretamente na qualidade dos reservatórios.
Do ponto de vista hidrogeológico, a Bacia Sedimentar do
Tucano Central apresenta-se com feições variadas e complexas implicando em zonas com variadas profundidades
do nível estático (CERB, 1977), condições de artesianismo
e surgências associadas a plano de falhas.
A Formação São Sebastião e o Grupo Ilhas apresentam características semelhantes àquelas observadas
nas folhas Ribeira do Pombal e Cícero Dantas (Santos et
al., 2010), mas com regiões particulares (ao longo do
Arco Vaza-Barris) caracterizadas por intenso fraturamento, que implica em um comportamento fissural para
estas unidades como reservatórios. Do mesmo modo,
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a Formação Sergi, que tem sua área de ocorrência predominantemente na borda falhada da bacia sedimentar,
apresenta-se bastante fraturada e assim, um comportamento fissural marcante. Desta forma, estas unidades
constituem sistemas aqüíferos promissores, elencando
essas características estruturais associadas às condições
estratigráficas e texturais.
A Formação Marizal, aflora na maior parte da
área mapeada, ocorrendo em grandes altitudes e, consequentemente, com grande extensão de recarga, apresentando assim um expressivo potencial aqüífero, podendo
ser considerada a unidade mais promissora como sistema
aqüífero da região.
As unidades litológicas do embasamento se caracterizam em geral como aqüíferos fissurais com potencial variando de médio a baixo, visto que a acumulação
está basicamente condicionada aos planos de descontinuidade estrutural e, para as unidades psamíticas e
carbonáticas a presença de porosidade intergranular e
cárstica.

Geologia ambiental
A disposição inadequada de resíduos sólidos é
fato bastante comum em toda área estudada, seja por
essa destinação em locais chamados aterros simplificados, seja pelo lançamento indiscriminado de resíduos em
terrenos baldios, margens de estradas e até de riachos.
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Outro ponto relevante é a significativa atividade agropecuária da região, que aponta para utilização de defensivos agrícolas e consequentemente a lixiviação destes em
sua aplicação, assim como o descarte inadequado dos
recipientes que os acondicionam.
Vale ressaltar a característica textural das rochas
que compõem a área e o intenso fraturamento notado,
que corroboram para contaminação dos solos, assim
como dos mananciais superficiais e subterrâneos que
abastecem a região.

Geodiversidade, geoconservação
e geoturismo
Durante a realização deste projeto foi possível
observar e enumerar alguns aspectos bastante relevantes da geodiversidade local. Somado aos valores estéticos
já citados por Santos et al. (2010) destacam-se valores
científicos, com ocorrência de unidades litológicas das
diferentes fases de preenchimento do rifte, além de excelentes exposições de estruturas que auxiliam o entendimento da evolução do gráben e ocorrências fossilíferas
até inéditas; culturais, com várias localidades como cenários de eventos históricos, a exemplo das passagens de
Antônio Conselheiro; além dos valores econômicos, esses
geralmente associados à valores estéticos nas regiões de
marcada beleza, a exemplo da Pedra Furada na entrada
da cidade de Novo Triunfo.
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ANEXO I

Listagem de Poços de Água Subterrânea
PONTO

LATITUDE

LONGITUDE

TOPONÍMIA

FONTE

USO

2900005419

-10,5003

-38,5386

Campina de Castro

HIDROGESP

Abastecimento urbano

2900007152

-10,4981

-38,2433

Alegres

CERB

Abastecimento urbano

2900013702

-10,4975

-38,7739

Soares

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900001099

-10,4975

-38,0572

Fazenda Sao Jose

CERB

2900013982

-10,4947

-38,7231

Caatinga Grande

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900015351

-10,4853

-38,0325

Fazenda Juremal

Não informada

Pecuária

2900000050

-10,4781

-38,2239

Duque de Caxias

CERB

Abastecimento urbano

2900015352

-10,4764

-38,0328

Fazenda Jurema

Não informada

2900005429

-10,4700

-38,3775

Castanheiro/Lagoa do Nolasco CERB

2900013940

-10,4572

-38,4172

Baixa da Roþa

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900015353

-10,4564

-38,0150

Fazenda Gravatá

Não informada

Abastecimento doméstico/
animal

2900007160

-10,4547

-38,2517

Mari

2900001555

-10,4536

-38,9539

Juazeiro

CERB

2900009637

-10,4503

-38,9769

Baixas

CONESP

Abastecimento urbano

2900007158

-10,4431

-38,2694

Vaca Morta I

VASPER

Abastecimento doméstico/
animal

2900013697

-10,4400

-38,9778

Várzea do Brejinho

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900007159

-10,4383

-38,2803

Vaca Morta II

CERB

Abastecimento urbano

2900015396

-10,4381

-38,3753

Duas Serras

Não informada

Abastecimento doméstico

2900006570

-10,4367

-38,1889

Brejo Ii/Camaratuba

CERB

2900006464

-10,4364

-38,1886

Brejo

CERB

2900001535

-10,4358

-38,3683

Duas Serras

CERB

Abastecimento doméstico/
animal
Abastecimento doméstico/
animal

Pecuária
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Abastecimento doméstico/
animal
Abastecimento doméstico/
animal
Abastecimento doméstico

PGB – Programa Geologia do Brasil

PONTO

LATITUDE

LONGITUDE

TOPONÍMIA

FONTE

USO

2900015397

-10,4353

-38,3719

Duas Serras

EMBASA

Abastecimento doméstico

2900015391

-10,4344

-38,2881

Vaca Morta

CERB

Abastecimento doméstico/
animal

2900009629

-10,4322

-38,9314

Jurema

CERB

2900015390

-10,4319

-38,2678

Vaca Morta II

VASPER

Abastecimento doméstico/
animal

2900013939

-10,4286

-38,4628

Novo Triunfo

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900006467

-10,4258

-38,2344

Caboclo/Gravata

CERB

Abastecimento doméstico/
animal

2900015395

-10,4231

-38,3347

Antas

CONESP

2900001531

-10,4197

-38,3336

Sede (Antas)

CERB

Abastecimento doméstico

2900006465

-10,4178

-38,3661

Raso do Veloso

CERB

Abastecimento doméstico/
animal

2900007007

-10,4169

-38,8633

Caimbe

2900015389

-10,4119

-38,2542

Frei Apolônio

2900002282

-10,4089

-38,2556

Frei Apolônio

CERB

Abastecimento doméstico/
animal

2900008562

-10,4017

-38,0706

Jardim

CERB

2900009620

-10,3914

-38,9867

Serra do Angico

CERB

2900015393

-10,3908

-38,3450

Sitio do Chagas

EMBASA

2900015394

-10,3894

-38,3447

Sitio do Chaga

EMBASA

2900009669

-10,3886

-38,1214

Razinho

CERB

Abastecimento urbano

2900009625

-10,3761

-38,9064

Lagoa dos Cavalos

CERB

Abastecimento urbano

2900008252

-10,3700

-38,3842

Lagoa do Barro

HIDROGESP

Abastecimento urbano

2900006468

-10,3681

-38,2975

Boa Vista

CERB

Abastecimento doméstico/
animal

2900014150

-10,3667

-38,3328

Entroncamento

CERB

Abastecimento doméstico

2900014122

-10,3667

-38,3325

Entroncamento II

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900001754

-10,3661

-38,3339

Entrocamento de Antas

CERB

Abastecimento doméstico

2900015388

-10,3656

-38,2528

Areia Branca/Fazenda
Espinheiro

PETROBRAS

Abastecimento doméstico/
animal

2900005488

-10,3636

-38,9361

Juazeiro II

CERB

Abastecimento urbano

2900013804

-10,3633

-38,1583

Sítio do Quinto

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900013987

-10,3464

-38,6661

Faz. Curralinho

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900008233

-10,3453

-38,4500

Sambaiba/Casa Nova/
Pedra Furad

GEOSOL

Abastecimento urbano

2900006466

-10,3400

-38,3544

Sede II

CERB

Abastecimento urbano

2900002283

-10,3400

-38,3542

Sede II

CERB

Abastecimento urbano
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Abastecimento doméstico/
animal
Abastecimento doméstico/
animal
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PONTO

LATITUDE

LONGITUDE

TOPONÍMIA

FONTE

USO

2900008231

-10,3378

-38,4311

Ouricuri

CERB

Abastecimento urbano

2900001280

-10,3378

-38,1722

Fazenda Umbuzeiro

CERB

Abastecimento doméstico

2900008574

-10,3367

-38,9317

Serra Branca III

CERB

2900015392

-10,3325

-38,2892

Machada da Areia

Não informada

Abastecimento doméstico

2900009441

-10,3117

-38,4019

Besouro/ Raso/ Jatoba

CERB

Abastecimento urbano

2900000087

-10,3100

-38,9289

Serra Branca

CERB

Abastecimento urbano

2900007230

-10,3050

-38,3131

Rangel

CERB

Abastecimento doméstico/
animal

2900013802

-10,2933

-38,4011

Lagoa do Inácio

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900004882

-10,2839

-38,2431

Tingui

CERB

Abastecimento urbano

2900008571

-10,2833

-38,8583

Varginha

CERB

Abastecimento urbano

2900008576

-10,2786

-38,8225

Bom Jardim

CERB

2900008549

-10,2614

-38,4089

Baixao do Felix

CERB

Abastecimento urbano

2900008550

-10,2500

-38,5378

Baixa da Volta

CERB

Abastecimento urbano

2900013803

-10,2306

-38,4803

Sirica

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900008232

-10,2283

-38,5794

Lagoa do Badico

CERB

Abastecimento urbano

2900001725

-10,2250

-38,3025

Baixa da Pedra

CERB

Abastecimento urbano

2900007249

-10,1958

-38,0672

Sambaiba

CERB

Abastecimento urbano

2900007373

-10,1786

-38,6639

Canabr./Cabrito/Caribe/P.Colh.

CERB

Abastecimento urbano

2900013798

-10,1786

-38,6583

Feira Nova

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900013796

-10,1692

-38,2758

Alvorada Ou Peba

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900008547

-10,1469

-38,9367

Raso

CERB

Abastecimento urbano

2900008554

-10,1206

-38,1214

Pedra de Dentro

CERB

Abastecimento urbano

2900007244

-10,1161

-38,6525

Faz. Ipupu I

CERB

Abastecimento doméstico/
animal

2900008469

-10,1136

-38,1225

Malhada Nova

GEOSOL

Abastecimento urbano

2900008553

-10,1094

-38,2561

CERB

Abastecimento urbano

2900013750

-10,0992

-38,2572

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900013748

-10,0986

-38,2742

Caruru

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900001506

-10,0933

-38,1206

Lagoa da Mata

CERB

Abastecimento urbano

2900013800

-10,0833

-38,4119

Adriana

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900008545

-10,0681

-38,9508

Ipueira

CERB

Jequia/Jasmineiro/Abobora/
Caru
Jasmineiro/Lagoa do Mel/
Jequié Dois/Abobora
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PONTO

LATITUDE

LONGITUDE

TOPONÍMIA

FONTE

USO

2900009498

-10,0681

-38,9486

Ipueira III Rosario/ Alto Verm

GEOSOL

Abastecimento urbano

2900013747

-10,0406

-38,4317

Barrocas, Maxixe, Tapera
de Cima, Canabravinha

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

2900001742

-10,0300

-38,5339

Brejo Grande

CERB

Abastecimento urbano

2900013805

-10,0247

-38,2003

Santana

GEOL. E PERF. E COM. LTDA

Abastecimento urbano

Fonte: Siagas
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ANEXO II

Listagem dos Jazimentos Minerais

CÓDIGO

CÓDIGO
GEOBANK

1

17504

Fazenda
Bela Vista

Jeremoabo

-10,0056 -38,8861

Bário

2

17505

Fazenda
Bela Vista I

Jeremoabo

-10,0047 -38,8778

Bário

3

17506

Massacara

Euclides
da Cunha

-10,4278 -38,7720

Bário

4

17676

Fazenda Algodoes,
Forno do Celsinho

Canudos

-10,2889 -38,9472

Calcário

5

17677

Forno do Nego,
Fazenda Varzea
do Jua

Euclides
da Cunha

-10,3381 -38,9958

Calcário

6

17714

Fazenda
Gameleira

Euclides
da Cunha

-10,4208 -38,9792

Calcário

7

17720

Fazenda
Algodoes

Canudos

-10,2750 -38,9333

Calcário

8

17721

Proximidades de
Mutambinha

Canudos

-10,3250 -38,9875

Calcário

9

17788

Caraibas Norte

Euclides
da Cunha

-10,4958 -38,9833

Calcário

Mina

Depósito

10

17791

Pedreira do Aquino

Euclides
da Cunha

-10,4917 -38,9708

Calcário

Mina

Depósito

11

18081

Nw da Fazenda
Campos

Pedro
Alexandre

-10,0167 -38,0681

Cobre

Filito

12

18082

Lagoa do Mato

Jeremoabo

-10,0903 -38,1042

Cobre

Metarenito

13

19331

Fazenda Carita

Sítio
do Quinto

-10,2500 -38,2542

Manganês

14

19942

S da Fazenda
Campos

Pedro
Alexandre

-10,0319 -38,0653

Pirita

15

19943

W da Fazenda
Campos

Pedro
Alexandre

-10,0403 -38,0375

Pirita

Rocha
vulcanoclástica

16

19946

Rede da Chesf

Jeremoabo

-10,0583 -38,2875

Pirita

Veio
de quartzo

TOPONÍMIA

MUNICÍPIO/
UF

LATITUDE

LONGITUDE
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SUBSTÂNCIA
STATUS
GRAU DE
PRINCIPAL
ECONÔMICO IMPORTÂNCIA

ROCHA
HOSPEDEIRA

Andesito
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CÓDIGO

CÓDIGO
GEOBANK

17

20449

Fazenda Zuque

Jeremoabo

-10,0417 -38,5978

Salitre

18

21031

Fazenda Brejinho

Euclides da
Cunha

-10,3750 -38,9708

Calcário

Mina

Depósito

19

55146

Próximo a Quality
Cal

Euclides da
Cunha

-10,4950 -38,9844

Calcário

Mina

Depósito

TOPONÍMIA

MUNICÍPIO/
UF

LATITUDE

LONGITUDE

Fonte: http://geobank.sa.cprm.gov.br
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SUBSTÂNCIA
STATUS
GRAU DE
PRINCIPAL
ECONÔMICO IMPORTÂNCIA

ROCHA
HOSPEDEIRA

Não
identificada
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ANEXO III

Súmula Dos Dados Físicos De Produção
ATRIBUTO

área mapeada
caminhamento geológico

UNIDADE

QUANTIDADE

km

6.000

km

1.590

afloramento

326

ocorrências minerais cadastradas

ocorrência

03

ocorrências fossilíferas cadastradas

ocorrência

11

amostras de rocha coletadas

amostra

48

amostras fossilíferas coletadas

amostra

25

afloramentos descritos

análises petrográficas

seção delgada

06

poço

49

poços de água cadastrados
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