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Abstract
The study area comprising the Irecê Basin belonging to São Francisco Supergroup,characterized by a thermal intracratonic
depression that was disturbed by Braziliana deformations. The objective is the mapping of a portion of the Espinhaço
Supergroup. Initially by pre-field analysis of remote sensing products, especially aerial photographs - in which the
photointerpretation allowed structural analysis area; and bibliographical studies has produced a map to aid in the field
stage that allowed the storage of more information which contributed to further description of structural and stratified
features of the mapped area. In a post-field phase were made of various treatments of the materials obtained, such as
petrographic microscopy. The study was conducted in a geological location north of São Francisco Craton. The observed
units in the field have great economic importance, so that were viewed phosphatic concretions,dolomitic limestone with
sulfur (importance as a generator of oil rock), barite fragments, sandstones and sands (important for construction), etc. It
also noted the importance of the units visited as geological value, as the region appears to be quite rich in very important
elements for the geosciences, as lithological records of glacial events in northeastern Brazil and the occurrence of
columnar and stratiform stromatolites.

Keywords: Irecê Basin, São Francisco Supergroup, Deformation Brasilianas, Espinhaço Supergroup, the Rift Subsidence, São Francisco
Craton.

Resumo
A área de estudo compreende a Bacia do Irecê, pertencente ao Supergrupo São Francisco, caracterizado por uma
depressão termal intracratônica que foi perturbado por deformações brasilianas. O objetivo do trabalho é o mapeamento
de uma porção do Supergrupo Espinhaço. Inicialmente por análise pré-campo de produtos de sensores remotos, em
especial fotografias aéreas- no qual a fotointerpretação permitiu a analise estrutural da área; e por estudos bibliográficos
foi elaborado um mapa para auxílio na etapa de campo que permitiu o armazenamento de maiores informações que
contribuiu para maior descrição das feições estruturais e estratificadas da área mapeada. Em uma etapa pós-campo foram
feitos diversos tratamentos dos materiais obtidos, como por exemplo a análise microscópica petrográfica. O estudo foi
realizado em uma localidade geológica ao norte do Craton São Francisco. As unidades observadas em campo possuem
grande importância econômica, de maneira que foram visualizadas concreções fosfáticas, calcários dolomíticos com
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enxofre (importância como rocha geradora de petróleo), fragmentos de barita, arenitos e areias (importantes para
construção civil), etc. Vale salientar também a importância das unidades visitadas como valor geológico, pois a região
mostra-se bastante rica em elementos de grande importância para a geociências, como registros litológicos de eventos
glaciais no nordeste Brasileiro, ocorrência de estromatólitos colunares e estratiformes.

Palavras-Chaves: Bacia do Irecê, Supergrupo São Francisco, Deformações Brasilianas, Supergrupo Espinhaço, Rifte de Subsidência,
Craton São Francisco.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho é resultado do mapeamento geológico, cuja etapa
de campo ocorreu durante os dias 07 e 16 de setembro de
2014, próxima à cidade de Cafarnaum-BA, numa área total
de 375km² num trabalho realizado em escala 1:50.000.
A área engloba uma porção leste da Bacia do Irecê, que
possui idade média correlata ao Neoproterozóico e foi
trabalhada segundo a ótica da disciplina Geologia de Campo
II, sob a orientação dos professores Francisco Hilário Rego
Bezerra, Francisco Pinheiro Lima Filho e Narendra Kumar
Srivastava, e a partir de conhecimentos adquiridos durante o
curso de graduação de Bacharelado em Geologia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Este trabalho de campo objetiva, principalmente, a
apresentação dos resultados obtidos durante as atividades
inerentes ao mapeamento da área determinada, a partir de
revisões de publicações da literatura, interpretação de dados
de sensores remotos, como imagens de satélite e fotografias

aéreas, como também do trabalho prático de campo, com a
descrição de afloramentos e coleta de amostras, com a
construção de modelo 2D da região mapeada, através da
apresentação de mapa geológico em escala 1:50.000.
Por fim, objetiva-se, por meio das ações propiciadas por esse
trabalho, um desenvolvimento do conhecimento acerca da
história e composição geológica da Bacia do Irecê, centro
norte do estado da Bahia (figura 1).
1.1. Geologia Regional
O Cráton do São Francisco (Almeida, 1967,1977) é
contornado por cinturões de dobramentos formados durante
a Orogênese Brasiliana e abrange principalmente os estados
da Bahia e de Minas Gerais.
Segundo Teixeira et al. (2000) e Brito Neves & Sato (2001),
os dados isotópicos e geocronológicos sugerem a existência
de cinco episódios de geração e deformação de rochas do
Cráton do São Francisco na Bahia, que podem ser agrupados

Figura 1: Mapa de localização da área mapeada (em vermelho) e principais vias de acesso e toponímia. O mapa produzido da
região, com sua toponímia e coordenadas em sistema Universal Transversa de Mercator (UTM), projetado em DATUM WGS 1984,
Zona 24 Sul
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em: (i) em torno de 3,0 –2.9 Ga; (ii) em torno de 2,7 – 2.6
Ga; (iii) ao redor de 2,2 – 2,4 Ga (incluindo a Orogenia
Transamazônica); (iv) em aproximadamente 1,8 – 1,0 Ga
(incluindo a Orogenia Espinhaço) e, finalmente (v), em torno
de 0,75 - 0,50 Ga (incluindo a Orogenia Brasiliana).

No Cretáceo, durante a separação Brasil-África, houve a
formação da Bacia do Recôncavo como rifte abortado.
Posteriormente, extensa sedimentação plataformal tomou
lugar durante o fanerozóico, segundo Barbosa et al. (2003),
dando origem ás coberturas superficiais Fanerozóicas.

Do ponto de vista geotectônico, o Cráton do São Francisco
pode ser descrito como um mosaico de unidades estruturais,
gerado por sucessivos mecanismos tectônicos que podem ser
expressos por acresções crustais e/ou colisões continentais
do final do paleo- proterozóico.

2. METODOLOGIA

O cráton é truncado por um rift abortado, orientado segundo
a direção N-S, no qual se depositaram os protólitos dos
Supergrupos Espinhaço (Mesoproteozóico) e São Francisco
(Neoproterozóico) (Barbosa et al., 2003). A bacia na qual se
acumularam as rochas siliciclásticas do Supergrupo
Espinhaço originou-se por volta de 1,7 ga. Neste rift seis
seqüências deposicionais se acumularam, entre as quais
encontram-se as formações do Grupo Chapada Diamantina.
Dominguez (1993) propôs que a origem da Bacia EspinhaçoSão Francisco ocorreu durante uma fase de estiramento
crustal, onde foram depositadas rochas pertencentes ao
Grupo Paraguaçu. O fim da deposição deste grupo deu-se a
partir do soerguimento com exposição subaérea, o que
favoreceu a deposição da Formação Tombador e a
implantação de um importante sistema fluvial. Um novo
episódio de subsidência de natureza térmico flexural
associado à evolução do aulacógeno do Espinhaço resultou
na acumulação da Formação Caboclo. Importante
abaixamento do nível do mar resultou na exposição subaérea
de quase toda a Bacia do Espinhaço, e durante a subida
possibilitou a deposição da sequência morro do chapéu.
Grande parte do cráton foi afetada por uma importante
glaciação à aproximadamente 1Ga, na qual as geleiras se
movimentaram de W para e na borda sudoeste do paleocontinente São Francisco e, de NE para SW na província da
chapada diamantina.
Segundo Barbosa et al. (2003), a acumulação dos sedimentos
carbonáticos (700-900 Ma), como a Formação Salitre, sobre
o cráton do São Francisco, resultou do processo de
deglaciação, o qual promoveu mudança da linha de costa e
consequente inundação nas bordas ocidental e oriental do
cráton do São Francisco. A associação desta inundação com
o aumento da subsidência das margens do paleo-continente
São Franciscano para o seu interior, permitiu a implantação
das Bacias São Francisco, Irecê e Una-Utinga. Estas bacias
estão representadas por uma extensa cobertura sedimentar,
onde estão depositadas as sequências essencialmente
carbonáticas do Supergrupo São Francisco.
No fim do proterozóico, colisões nas margens do cráton, as
quais foram responsáveis pela formação dos cinturões
dobrados brasilianos referidos, causaram inversão da Bacia
do Espinhaço-São Francisco. A intensidade da deformação
foi maior ao longo do eixo do rifte, onde a litosfera havia
sido afinada durante os episódios de subsidência anteriores.
Os sedimentos que se acumularam nas partes externas do
rift, sobre os blocos continentais mais espessos, foram
relativamente poupados da deformação (Dominguez, 1993).

A metodologia de mapeamento adotada para este trabalho é
resumida em três etapas: pré-campo, campo e pós-campo.
Na etapa de pré-campo foram adquiridas fotografias aéreas
em tons de cinza da área a ser mapeada, com finalidade de
utilizar ferramentas do sensoriamento remoto para montar
um mapa de zonas homólogas, a serem visitadas em campo.
Para tal, foi definido um mapa de drenagens, um mapa de
tons de cinza e um mapa lineamentos. Além disso, foram
confeccionados também um mapa de rodovias e vias de
acesso, que incluía a rede de drenagem, e pequenas
localidades e centros urbanos da região a ser mapeada. Nesta
etapa também foram levantadas informações acerca da
geologia regional, a serem complementadas com a etapa de
campo.
Na etapa de campo, foram utilizados os mapas
confeccionados na etapa de pré-campo para definir os perfis
a serem percorridos. Foram determinados, portanto, 5 perfis,
que foram comtemplaram todas as áreas da região mapeada,
cortando-a de norte a sul, leste a oeste, nordeste a sudoeste e
noroeste a sudeste. Ao longo dos perfis foram coletadas
amostras, medidas de direções das estruturas, assim como
produção de seções colunares e demais observações
inerentes ao trabalho de campo.
Devido a complicações encontradas na área, como poucos
afloramentos de valor científico para estudo, a área foi
ampliada, em campo, em cerca de 3 km a leste. Com isto, foi
possível determinar melhor os contatos das rochas
carbonáticas com as siliciclásticas, além de diferenciar as
fácies areníticas presentes na área. Assim, os arenitos da
Formação Morro do Chapéu foram melhor definidos no
mapa geológico produzido nesta etapa.
Após o trabalho de campo, iniciou-se as atividades póscampo, com confecção e descrição de lâminas delgadas,
adequação do mapa geológico a partir em dados da literatura
e das microfácies melhor identificadas na descrição
petrológica.
Como resultado final das três etapas, foi produzido um
relatório, com a finalidade de consolidação das observações
realizadas durante o mapeamento.
3. RESULTOS E DISCUSSÃO
3.1. Unidades geológicas mapeadas
A partir do trabalho de campo realizado na região de
cafarnaum foi possível descrever três unidades formais, que
são as Formações Morro do Chapéu, Bebedouro e Salitre.
Foram descritos 46 afloramentos em toda a área mapeada.
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A descrição destas unidades segue neste capítulo, organizado
de forma geocronológica, das mais antigas para as mais
recentes.
3.1.1. Formação Morro Do Chapéu
A Formação Morro do Chapéu, pertencente ao Supergrupo
Espinhaço, foi descrita na área mapeada como os arenitos
que ocorrem na região. Os arenitos estão submetidos aos
eventos tectônicos rúpteis que afetaram as bordas da Bacia
do Irecê e, por esse motivo, encontram-se fraturados.
Contudo, em alguns dos afloramentos, as estruturas
primárias de deposição e sedimentação estão preservadas e
possibilitaram o levantamento de seções colunares.
Durante o mapeamento foi possível fazer uma diferenciação
entre os dois tipos principais de arenitos devido à
granulometria das rochas, sendo um arenito fino, bem
selecionado, e outro médio e mal selecionado. Também foi
possível identificar duas tonalidades de cores nestes litotipos
siliciclásticos, um com tons esbranquiçados e outro
avermelhado (figura 2), identificado também pela gradual
mudança do solo.

Foi levantada seção colunar inclinada do arenito fino (figura
4) possibilitando identificar ciclos graduais de mudança de
granulometria, variando de areias muito finas a finas
passando para grânulos e areias médias, no topo, o que
caracteriza mudança de energia do ambiente, de baixa
energia para alta energia.

Os arenitos brancos, finos, foram formados sob um sistema
deposicional flúvio-lacuste, enquanto que os arenitos
médios, vermelhos, foram gerados por um sistema
deposicional marinho raso dominado por marés.

Figura 2: diferenciação das cores no solo são resultados do
intemperismo de arenitos de colorações diferentes.
O arenito de coloração mais esbranquiçada possui uma
granulometria fina, bem selecionada, foi encontrado em
afloramentos apresentando essencialmente estratificações
cruzadas acanaladas de pequeno porte. Em alguns
afloramentos foi possível caracterizar a mudança de
ambiente deposicional de baixa energia para um de alta
energia durante a sedimentação do arenito fino devido à
mudança de granulometria encontrada.
Maiores descrições deste arenito não foram possíveis devido
à carência de afloramentos de qualidade deste litotipo como
mostra a figura abaixo (figura 3).
Figura 3: Arenito fino esbranquiçado encontrado no
afloramento caf-40.

Figura 4: Arenito fino esbranquiçado encontrado no
afloramento caf-40.
O arenito médio possui uma estrutura mais maciça do que o
arenito fino e foram descritas nos afloramentos com
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estratificações de baixo ângulo, cruzadas acanaladas, planoparalela e cruzada tabular. Também foram encontradas
rochas fraturas, com juntas subverticais preenchidas (figura
5).

3.1.2. Formação Bebedouro
A Formação Bebedouro encontra-se amplamente erodida na
área mapeada, sendo possível sua definição apenas pela
caracterização de seixos de varvitos. Em afloramento típico
da Formação Bebedouro, a norte da área mapeada, foi
possível descrever essa unidade como constituída por
varvitos, formados em ambiente glácio-lacustre, e que
possuem seixos dos Grupos Jacobina e Morro do Chapéu, o
que evidencia que a geleira que os movimentou é mais
recente que estas unidades.

Figura 5: Fotografia e desenho esquemático do afloramento
caf-16 mostrando as diversas estratificações encontradas
nos arenitos médios da Formação Morro do Chapéu.
Também se observa junta preenchida por carbonato.

Em afloramento, a Formação Bebedouro é caracterizada pela
presença de paraconglomerados, com ciclos de rocha mais
friáveis e outras menos friáveis, a diferenciação é devida ao
processo de caolinização que atingiu os pacotes mais brancos
de rocha. No topo estão os maiores seixos, derivados das
unidades mais antigas (figura 7)

Em alguns afloramentos da Formação Morro do Chapéu em
que ocorreram arenitos médios foram encontradas também
marcas onduladas, o que, juntamente com a coloração das
rochas, proveniente da sedimentação de argilas, pode-se
inferir um sistema deposicional estuarino na região de
planície de maré.
Foi levantada seção colunar no afloramento caf-16 (figura 6)
que mostra a predominância, no local, de estratificação
cruzada acanalada.

Figura 7: Afloramento representativo da Formação
Bebedouro, com paraconglomerados originados de ambiente
glacial.
3.1.3. Formação Salitre
A Formação Salitre, que compõe o Supergrupo São
Francisco – que é representado na região pelo Grupo Una –,
foi gerada em ambiente de mar raso, de baixa energia. Esta
Formação é subdividida, em quatro unidades: Gabriel,
Jussara, Irecê e Nova América.
A Unidade Gabriel é representada na área por calcários
laminados de cor acinzentada a avermelhada (figura 8). Nas
rochas da Unidade Gabriel são classificadas como
boundstone segundo a classificação de Dunham, também
foram identificadas concreções fosfáticas em diversos níveis
e com ocorrência cíclica. Em lâminas que possuem espessura
variável entre 0,5mm a 2cm (figura 9).

Figura 6: Seção colunar levantada no afloramento caf-16.
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11). Na Unidade Gabriel também foram identificados
estromatólitos estratiformes (figura 12).

Figura 8: Fotografia do afloramento caf-32 mostrando os
calcários acinzentados da Unidade Gabriel da Formação
Salitre.

Figura 9: Fotografia do afloramento caf-32 mostrando as
concreções fosfáticas encontradas na Unidade Gabriel da
Formação Salitre.
Estilótitos diagenéticos encontrados na Unidade Gabriel
indicam processos de aumento de carga durante a
sedimentação, o que gerou compressão perpendicular ao plano
de acamamento, são bastante comuns nas rochas desta
unidade (figura 10).

Figura 10: Fotografia do afloramento caf-10 mostrando os
estilótitos diagenéticos encontradas na Unidade Gabriel da
Formação Salitre.
No afloramento caf-32 foi possível levantar seção colunar de
aproximadamente 13m que mostra ciclos semelhantes de
deposição das rochas calcárias da Unidade Gabriel (figura

Figura 11: Seção colunar levantada no afloramento caf-32.

Figura 12: Estromatólitos estratiformes encontrados na
Unidade Gabriel da Formação Salitre.
A Unidade Jussara foi mapeada pela presença de oólitos
(figura 13). A rocha é um grainstone oólítico na classificação
de dunham, foi depositada em ambiente de supramaré a
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inframaré. Na área mapeada, a Unidade Jussara está em
contato com a Unidade Irecê.

Figura 15: Foto do afloramento caf-31 mostrando um
calcário maciço pertencente à Unidade Nova América.
3.4. Coberturas recentes

Figura 13: Em azul estão circulados alguns oólitos
observados na Unidade Jussara, afloramento caf-06.
A Unidade Irecê é a unidade que predomina na área
mapeada, é composta por rochas carbonáticas dolomitizadas,
classificadas como mudstones dolomitizados. A coloração
mais escura das rochas desta unidade é devido ao alto teor de
matéria orgânica. Em alguns afloramentos dessa unidade
foram mapeadas rochas com laminações espessas,
especialmente na área sul da região mapeada (figura 14).

Além das unidades mapeadas, foram identificadas, durante o
trabalho de mapeamento na região de Cafarnaum, a
ocorrência de coberturas recentes, como silexitos, coberturas
lateríticas e coberturas Cenozoicas.
Os silexitos ocorrem como um corpo isolado e altamente
fraturado, está em contato com a Unidade Irecê, da
Formação Salitre.
Sobre a Formação Morro do Chapéu, em especial sobre os
arenitos médios, foram encontradas coberturas lateríticas,
resultado de um processo de lixiviação que gerou essa
cobertura tipicamente rica em ferro e alumínio (figura 16).

Figura 14: Fotografia do afloramento caf-29 mostrando
laminação espessa em rocha da Unidade Irecê.

Figura 16: Cobertura laterítica encontrada sobre a
Formação Morro do Chapéu.

A Unidade Nova América é descrita por rochas maciças, sem
laminações, tipicamente um wackstone segundo a
classificação de dunham, ocorre, assim como na Unidade
Irecê, um alto teor de matéria orgânica associada à sua
sedimentação (figura 15).

Do intemperismo intenso sobre as rochas carbonáticas da
Formação Salitre foi formada uma cobertura Cenozoica, de
solo avermelhado, que cobre boa parte da zona sudoeste da
área mapeada.
Com essas observações associados às interpretações de
dados de sensores remotos, como imagens de satélite e
fotografias aéreas, como também do trabalho prático de
campo, com a descrição de afloramentos e coleta de
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amostras dos em campo foi possível elaborar um mapa
geológico em escala 1:50.000 da região estudada (figura 17).

(importância como rocha geradora de petróleo), fragmentos
de barita, arenitos e areias (importantes para construção
civil), etc.

4. CONCLUSÃO
A partir dos dados apresentados, associando aqueles
adquiridos em campo com a literatura citada, pôde-se mapear
duas unidades de arenitos para a Formação Morro Do
Chapéu (Grupo Chapada Diamantina – Supergrupo São
Francisco) e quatro unidades para a Formação Salitre (Grupo
Una – Supergrupo Espinhaço), representantes do
Mesoproterozóico e do Neoproterozóico da área mapeada,
respectivamente.
Para a Formação Morro do Chapéu, foram mapeadas duas
unidades, na base um arenito fino e arenito médio (topo), de
maneira que se observa o engrossamento textural para o topo
desta formação, fato observado também em escala de
afloramento e ilustrado em seções colunares. Este aumento
de energia evidencia o que a literatura comenta acerca da
subida do nível do mar durante a deposição destes
sedimentos.
Próximo à área mapeada afloram diamictitos glaciais da
Formação Bebedouro, a exemplo do evento de glaciação
registrado no Cráton São Francisco de idade de c.1Ga.
Além da Formação Bebedouro, o Grupo Una é composto de
sedimentos carbonáticos da Formação Salitre, aflorantes na
Bacia de Irecê, com idade entre 700 e 900 Ma. Para esta
Formação, foram mapeadas quatro unidades: Gabriel,
Jussara, Irecê e Nova América, registando sucessões
carbonáticas de precipitação predominantemente associada a
algas azuis.
Esta acumulação de sedimentos carbonáticos no Cráton São
Francisco é consequência da inundação das bordas oriental e
ocidental do referido cráton como consequência do processo
de deglaciação associado ao aumento da subsidência das
margens do paleo-continente São Francisco para seu interior.
Colisões pós-deposicionais foram observadas em campo,
através de diversas estruturas de empurrões e retroempurrões
em falhas inversas e em dominó nos carbonatos da Formação
Salitre. Além disso, o regime contracional ao qual foi
submetida a Bacia de Irecê propiciou a recristalização de
seus carbonatos em brechas de carbonato cristalino, além de
juntas e pequenas falhas transcorrentes.
As unidades observadas em campo possuem grande
importância econômica, de maneira que foram visualizadas
concreções fosfáticas, calcários dolomíticos com enxofre

Vale salientar também a importância das unidades visitadas
como valor geológico, pois a região mostra-se bastante rica
em elementos de grande importância para a geociências,
como registros litológicos de eventos glaciais no nordeste
Brasileiro, ocorrência de estromatólitos colunares e
estratiformes.
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Figura 17: Mapa Geológico da região de Cafarnaum (1:50.000)

