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RESUMO 

 

Sistemas deposicionais fluviais são de grande relevância para o avanço dos 

métodos de interpretação de sucessões siliciclásticas, por permitirem observações diretas 

de processos e produtos em sistemas ativos. A recente retomada de estudos sobre as 

relações processo-produto na escala de formas de leito e da geomorfologia fluvial, aliada 

ao avanço nos estudos de paleohidráulica e a uma crescente insatisfação com os modelos 

de fácies vigentes, traz a necessidade de reavaliação dos métodos e interpretações 

tradicionalmente aplicados a sucessões clásticas no registro geológico, e abre a 

possibilidade de avanços significativos decorrentes da aplicação de novos conceitos a 

sucessões fluviais bem expostas. 

Visando contribuir para a consolidação desses avanços e para sua incorporação 

aos métodos de estudo e interpretação de sucessões antigas, o presente trabalho tem como 

foco os depósitos aluviais aptianos da Formação Marizal na Bacia do Tucano, que por 

suas excepcionais exposições, continuidade lateral e contexto tectônico apresentam-se 

como objeto adequado para a meta pretendida. Desta forma, foram aplicados métodos 

tradicionais de análise de elementos arquiteturais, análises de fácies e análise de 

paleocorrentes, com abordagem e interpretações baseadas em avanços recentes, 

integradas a estudos de paleohidráulica e considerações quantitativas. É abordada também 

a implicação dos resultados obtidos em reconstruções paleogeográficas, paleotectônicas e 

paleobiogeográficas do contexto regional em que se insere a Bacia do Tucano no Aptiano. 

Os resultados foram organizados na forma de quatro artigos científicos. Revisão 

dos trabalhos prévios acerca da Formação Marizal são detalhadas no primeiro artigo, 

confrontados a novos dados que resultaram na apresentação de um novo panorama 

sedimentológico, estratigráfico e tectônico da unidade com base em levantamentos de 

campo concentrados nas áreas em que ocorrem suas melhores exposições, as sub-bacias 

do Tucano Norte e Central. Foram definidas duas sub-unidades, distintas do ponto de 

vista litoestratigráfico e de sua arquitetura ou densidade e conexão dos depósitos de 

canais fluviais. A unidade inferior, denominada Membro Banzaê, é caracterizada por 

depósitos de canais amalgamados enquanto a unidade superior, denominada Membro 

Cícero Dantas, é caracterizada por depósitos de canais isolados em meio a depósitos de 

planície de inundação. Os padrões de paleocorrentes observados em ambas as unidades 

corroboram, grosso modo, o predomínio de um sistema fluvial axial fluindo para sul ao 
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longo da Bacia do Tucano. Contudo, padrões transversais, possivelmente associados a 

sistemas fluviais tributários, também foram observados. 

Um segundo artigo traz contribuição às reconstruções paleogeográficas e 

consequentemente à biogeografia aptiana no nordeste do recém individualizado 

continente da América do Sul. Nesse artigo são discutidas as implicações do registro 

sedimentar aptiano da Bacia do Tucano para a interpretação das principais redes de 

drenagem e das ingressões marinhas ligadas ao Oceano Tétis na região durante o 

Eocretáceo. O reconhecimento de uma camada fossilífera, representante de uma ingressão 

marinha (Camada Amargosa) apresenta importantes implicações paleobiogeográficas para 

o contexto regional em que se insere o RTJ, por ocorrer em posição estratigráfica 

específica, e até então incógnita, e conter a conhecida paleoictiofauna da Formação 

Marizal. Dessa forma, no presente trabalho foi dado contexto estratigráfico e 

consequentemente paleogeográfico para uma das ingressões marinhas do Cretáceo Médio 

registradas no nordeste do Brasil. 

Os resultados apresentados são complementados com mais duas contribuições, de 

caráter metodológico, baseadas na análise arquitetural dos depósitos fluviais da Formação 

Marizal. Assim, em um terceiro artigo é descrito um novo método para o tratamento de 

dados obtidos a partir de depósitos fluviais que deve resultar em interpretações mais 

precisas e melhor visualização das direções de acréscimo de barras fluviais. Outra 

vantagem do método proposto é a utilização de pares de atitudes de estratos frontais e 

limites de série de estratificações cruzadas planares, ou seja estruturas abundantes e de 

fácil mensuração, na reconstrução de superfícies de barras a partir do registro fluvial. 

A contribuição que compõe o último artigo traz discussão acerca da possibilidade 

de reconhecimento e individualização de elementos da geomorfologia fluvial, como 

barras unitárias, barras compostas e canais abandonados no registro fluvial antigo. Ênfase 

é dada à distinção entre os depósitos lateralmente adjacentes de preenchimento de canal 

abandonado e de barra, devido à dificuldade que vem sendo enfrentada na distinção entre 

esses elementos por meio de suas características sedimentares em depósitos de sistemas 

deposicionais ativos. Assim, no Membro Banzaê, foi possível, através de abordagem 

quantitativa sobre o porte de elementos arquiteturais e séries e considerações 

paleohidráulicas, reconhecer e individualizar depósitos prontamente correlacionáveis à 

dinâmica geomorfológica fluvial, como barras unitárias, preenchimentos de canal 

abandonado e sucessões de cinturões de canais limitadas por eventos de avulsão. 
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Desta forma, o estudo da Formação Marizal nas sub-bacias do Tucano Norte 

Central revela o grande potencial de estudos detalhados de arquitetura deposicional 

aliados a estudos paleohidráulicos e contextualização regional tectônica e paleogeográfica 

de depósitos fluviais na obtenção de informações relevantes mesmo a partir de sucessões 

aparentemente homogêneas. 
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ABSTRACT 

 

Fluvial depositional systems are of great relevance to the advance of the methods 

of interpretation of clastic successions, as they enable direct observation of processes and 

products in active systems. Recent studies on the process-product relations at the bedform 

and fluvial geomorphology scales, coupled with advances in paleohydraulics and with a 

growing dissatisfaction with current facies models, brings the necessity of revaluation of 

the methods and interpretations traditionally applied to clastic successions in the rock 

record and opens the possibility of significant advances through the application of new 

concepts to well exposed fluvial successions. 

Aiming at a contribution to these new advances and their integration to the 

methods and interpretations of ancient successions, the present work focuses on Aptian 

alluvial deposits from the Marizal Formation in the Tucano Basin, which for their 

exceptional expositions, lateral continuity and tectonic context, are an ideal object for to 

reach the proposed goals. In this way, traditional methods of facies, architectural element 

and palaeocurrent analysis were applied, with approach and interpretations based on 

recent advances and integrated to paleohydraulic constraints and quantitative 

considerations. Implications of the results to paleogeographical, paleotectonic and 

paleobiogeographical reconstructions, in the context of the Tucano Basin, are also 

discussed. 

The results are organized in four scientific papers. Previous works on the Marizal 

Formation are reviewed in a first work, confronted to new data that lead to a new 

sedimentological, stratigraphical and tectonic model, based on field data obtained from 

the area were the best expositions are concentrated, in the central and north Tucano sub-

basin. Two sub-units were defined, differentiated for their lithology and architecture, 

expressed in different connectivity of fluvial channel bodies. The lower unit, named 

Banzaê Member, is characterized by amalgamated channel deposits, while the upper unit, 

named Cícero Dantas Member, contains isolated channel bodies surrounded by flood 

plain deposits. Palaeocurrent patterns from both units corroborate the model of a main 

axial fluvial system flowing towards the south along the Tucano Basin. Nevertheless, 

transverse system where also recognized, probably related to tributary fluvial systems. 

A second work brings contributions to the paleogeographic reconstructions and 

consequently to the Aptian biogeography of the northeastern region of the then recently 
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formed South American continent. The implication of the Aptian sedimentary record of 

the Tucano Basin for the interpretation of the main drainage networks are discussed, as 

well as for the marine incursions related to the Tethys Ocean. The recognition of a 

fossiliferous bed, recording a marine incursion in the basin (Amargosa Layer) have major 

paleogeographical implications for the regional context of the RTJ, since it occurs at a 

specific stratigraphic position, recognized for the first time, and contains the well know 

fish fossils of the Marizal Formation. In this way, the present work defines the 

stratigraphical and consequently context, for one of the marine ingression of the Middle 

Cretaceous recorded in northeastern Brazil. 

The presented results are complemented with two other contributions, with 

methodological scope, based on the architectural analysis of the fluvial deposits of the 

Marizal Formation. In this way, a third article contains the description of a new method 

for the processing of data obtained from fluvial deposits, which results in more precise 

reconstructions and visualization of accretion elements in bar forms. Another advantage 

of the proposed method is that it is based on measurement of foresets and cross-bed 

bounding surfaces, which are abundant and easily measurable structures, for the 

reconstruction of bar surfaces from the fluvial rock record. 

The contribution presented in the last article brings the discussion on the 

possibility of recognition and individualization of fluvial geomorphological elements, 

such as unit bars, compound bars and abandoned channel fills, from the rock record. 

Emphasis is placed on the distinction between laterally equivalent deposits of channel fill 

and bars, given the recently recognized difficulty in distinguishing these elements, based 

on sedimentological data, in active depositional systems. In this way, the study of a 

selected are of the Banzaê Member enabled, through a quantitative approach considering 

the scale of architectural elements and cross-sets as well as paleohydraulic constraints, the 

recognition and individualization of deposits attributed to the fluvial geomorphological 

dynamics, such as unit bars, abandoned channel fills and channel belt successions 

bounded by avulsion surfaces. 

Therefore, the study of the Marizal Formation in the central and north Tucano 

Basin reveals the great potential of detailed studies of depositional architecture, coupled 

with paleohydraulic studies and interpretation of regional tectonic and paleogeographic 

context of fluvial deposits, for the acquisition of relevant information even in apparently 

homogeneous successions. 
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I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

I.1. Introdução 

 

A evolução dos métodos de estudo e dos modelos conceituais utilizados na 

geologia sedimentar clástica tem, em grande medida, seus fundamentos ligados ao estudo 

dos sistemas deposicionais aluviais, devido à relativa facilidade de acesso aos contextos 

ativos e à possibilidade de reprodução de processos e produtos sedimentares em 

laboratório. Dessa forma têm sido utilizados no desenvolvimento e no aprimoramento de 

ferramentas de estudo do preenchimento de bacias sedimentares, como a análise de fácies 

(Middleton, 1965; Miall, 1978; Allen, 1984), a análise de elementos arquiteturais (e.g. 

Allen, 1983; Miall, 1985; 1991; 1996; Bristow, 1996), modelos numéricos (e.g. Leeder, 

1978; Allen, 1978; Bridge & Leeder, 1979; Bridge & Mackey, 1993; Paola et al., 1992; 

Heller & Paola, 1992; 1996; Mackey & Bridge, 1995; Marr et al., 2000; Tal & Paola, 

2007; Jerolmack & Paola, 2007; 2010), experimentais (e.g. Bryant, 1995; Sheets et al., 

2002; Hickson et al., 2005; Kim & Paola, 2007; Paola et al., 2009; Kim et al., 2011; 

Connel et al., 2012a; b), estratigrafia de sequências (e.g. Wright and Marriott, 1993; 

Shanley and McCabe, 1994; Catuneanu, 2006; Parker et al., 2008a; b; Holbrook & 

Bhattacharya, 2012; Blum et al., 2013), entre outros. 

Da mesma forma, estudos da relação entre tectônica e sedimentação têm nos 

sistemas deposicionais aluviais sua principal fonte de informações para a alimentação de 

modelos teóricos e numéricos (e.g. Bridge, 2003; Paola et al., 2009; Duller et al., 2010; 

Whittaker et al., 2010; 2011; Hajek & Wolinski, 2012). Assim, as bacias do tipo rift são 

um contexto ideal para a reavaliação dos modelos de resposta sedimentar às variações 

espaciais e temporais nas taxas de subsidência, características desse tipo de bacia (e.g. 

Rosendhal, 1987; Leeder & Gawthorpe 1987; Prosser, 1993; Gawthorpe et al., 1994; 

Gawthorpe & Leeder, 2000; Sharp et al., 2000a; b), face aos avanços nos modelos 

numéricos e a evolução dos conceitos sobre deformação litosférica, subsidência e 

interações entre dinâmica interna e externa da Terra (e.g. Allen & Allen, 2005; Wangen, 

2010; Busby & Azor, 2012). 

A recente retomada de estudos sobre as relações processo-produto desde a escala 

de formas de leito (e.g. Alexander et al., 2001; Jerolmack & Mohrig, 2005a; b; Alexander 

& Fielding, 2006; Reesink & Bridge 2007; 2009; 2011) a da geomorfologia fluvial (e.g. 



18 

 

Bristow, 1993; Ashworth et al., 2000; Best et al., 2003; Sambrook Smith et al., 2009; 

Reesink et al., 2014), aliada ao avanço nos estudos de paleohidráulica (e.g. Paola & 

Borgman, 1991; Leclair & Bridge, 2001; Leclair, 2002; 2011; Ganti et al., 2013) e a uma 

crescente insatisfação com os modelos de fácies vigentes (e.g. Bridge, 1993; 2003; 2006), 

traz a necessidade de reavaliação dos métodos e interpretações tradicionalmente aplicados 

a sucessões clásticas no registro geológico. 

Visando contribuir para a consolidação desses avanços e para sua incorporação 

aos métodos de estudo e interpretação de sucessões antigas, o presente trabalho tem como 

foco os depósitos aluviais aptianos da Formação Marizal na Bacia do Tucano, que por 

suas excepcionais exposições, continuidade lateral e contexto tectônico apresentam-se 

como objeto adequado para a meta pretendida. Desta forma, foram aplicados métodos 

tradicionais de análise de elementos arquiteturais, análises de fácies e análise de 

paleocorrentes, com abordagem e interpretações baseadas em avanços recente, integradas 

a estudos de paleohidráulica e considerações quantitativas. É abordada também a 

implicação dos resultados obtidos em reconstruções paleogeográficas, paleotectônicas e 

paleobiogeográficas do contexto regional em que se insere a Bacia do Tucano no Aptiano. 

No texto que segue são apresentados de forma detalhada os objetivos (item I.2), a 

localização e os principais acessos à área de estudo (item I.3) e os métodos utilizados no 

desenvolvimento da presente tese (item I.4). Os resultados foram organizados na forma de 

quatro artigos científicos, apresentados respectivamente nos capítulos II a V. Na 

contribuição apresentada no capítulo II foram revisitados os trabalhos prévios acerca da 

Formação Marizal e apresentado um novo panorama sedimentológico, estratigráfico e 

tectônico da unidade com base em levantamentos de campo concentrados nas áreas em 

que ocorrem suas melhores exposições, as sub-bacias do Tucano Norte e Central. 

O capítulo III traz contribuição às reconstruções paleogeográficas e 

consequentemente à biogeografia aptiana no nordeste do recém individualizado 

continente da América do Sul. Nesse artigo são discutidas as implicações do registro 

sedimentar aptiano da Bacia do Tucano para a interpretação das principais redes de 

drenagem e das ingressões marinhas ligadas ao Oceano Tétis na região durante o 

Eocretáceo. Os resultados apresentados são complementados com mais duas 

contribuições, de caráter metodológico, baseadas na análise arquitetural dos depósitos 

fluviais da Formação Marizal. 

No artigo apresentado no capítulo IV é descrito um novo método para o 
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tratamento de dados obtidos a partir de depósitos fluviais que deve resultar em 

interpretações mais precisas e melhor visualização das direções de acréscimo de barras 

fluviais. Outra vantagem do método proposto é a utilização de pares de atitudes de 

estratos frontais e limites de série de estratificações cruzadas planares, ou seja estruturas 

abundantes e de fácil mensuração, na reconstrução de superfícies de barras a partir do 

registro fluvial. 

A contribuição que compõe o capítulo V traz discussão acerca da possibilidade de 

reconhecimento e individualização de elementos da geomorfologia fluvial, como barras 

unitárias, barras compostas e canais abandonados no registro fluvial antigo. Ênfase é dada 

à distinção entre os depósitos lateralmente adjacentes de preenchimento de canal 

abandonado e de barra, devido à dificuldade que vem sendo enfrentada na distinção entre 

esses elementos por meio de suas características sedimentares em depósitos de sistemas 

deposicionais ativos. 

Os artigos apresentados nos capítulos II e III foram preparados para submissão 

respectivamente aos periódicos Brazilian Journal of Geology e Palaeo. Os artigos que 

compreendem os capítulos IV e V foram submetidos ao periódico Sedimentology. As 

conclusões dos estudos desenvolvidos na presente tese encontram-se sintetizadas no 

capítulo VI. 

 

I.2. Objetivos 

 

A meta do trabalho ora apresentado é contribuir para a evolução dos métodos e 

modelos interpretativos de sucessões sedimentares clásticas, com base na adequação das 

abordagens tradicionais aos recentes avanços ocorridos na área. As principais questões 

que motivaram o trabalho incluem aspectos teóricos com implicação abrangente e 

aspectos da geologia local e evolução tectônica regional: 

 De que forma trabalhos recentes sobre as relações processo-produto em meso e 

macroformas fluviais e suas implicações paleohidráulicas podem contribuir para a 

interpretação de sucessões fluviais antigas? 

 Que adaptações nos métodos tradicionais de análise de elementos arquiteturais e 

hierarquização de superfícies são necessárias para sua aplicação a depósitos de 

rios de grande porte? 

 Como o estudo detalhado das sucessões da Formação Marizal (Aptiano do Rift 
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Recôncavo-Tucano-Jatobá) pode contribuir para a aparente contradição entre 

interpretações sedimentológicas prévias de ambientes deposicionais aluviais e 

inferências de ambiente marinho derivadas do estudo de sua ictiofauna? 

 Quais as implicações da Formação Marizal para o panorama paleogeográfico e 

paleotectônico da região? 

Como forma de explorar a questão do preenchimento sedimentar de bacias 

distensionais, realizou-se estudo estratigráfico e análises de fácies e elementos 

arquiteturais da sucessão predominantemente aluvial e aptiana da Bacia do Tucano, com 

ênfase em suas sub-bacias Central e Norte. Com o desenvolvimento dos métodos acima 

pretendeu-se nesse trabalho (I) caracterizar a arquitetura deposicional e a evolução 

paleogeográfica desse intervalo sedimentar na Bacia do Tucano; (II) identificar e 

interpretar controles na sedimentação aptiana na Bacia do Tucano; (III) estabelecer a 

evolução dos padrões de dispersão de sedimento por meio da análise de paleocorrentes e 

interpretar sua relação com a evolução dos altos adjacentes à bacia em função de eventos 

de reativação tectônica. Dessa forma tencionou-se subsidiar a interpretação do significado 

geodinâmico da sucessão aptiana no preenchimento da Bacia do Tucano, avaliando a 

influência das estruturas formadoras da bacia na distribuição dos elementos arquiteturais 

e nos padrões de dispersão de sedimentos preservados. O estudo e aplicação da análise de 

fácies e elementos arquiteturais encerra o objetivo de (IV) avaliar de forma crítica o 

método de modo a contribuir para o seu amadurecimento. 

 

I.3. Localização e acessos da área de estudos 

 

A Bacia do Tucano localiza-se no nordeste do Estado da Bahia, Região Nordeste 

do Brasil, estendendo-se aproximadamente para norte a partir de seu limite meridional 

com a Bacia do Recôncavo, até seu limite setentrional dado pelo Rio São Francisco. Sua 

extensão é da ordem de 400 km por aproximadamente 80 km de largura. A área do 

presente projeto escolhida para a obtenção de dados de campo compreende as sub-bacias 

do Tucano Norte e Central, balizada pelos meridianos 39° W e 38° W e pelos paralelos 8° 

50' S e 11° 10' S (Fig. 1.01). 
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O limite setentrional da sub-bacia do Tucano Norte é dado pelo segmento do Rio 

São Francisco aproximadamente entre as cidades de Belém de São Francisco - PE e Paulo 

Afonso - BA. As sub-bacias Norte e Central do Tucano são separadas pelo curso do Rio 

Vaza-Barris entre Canudos -BA e Jeremoabo - BA, de modo que as quatro cidades 

mencionadas compõem um quadrilátero que encerra a sub-bacia do Tucano Norte. Outro 

quadrilátero, entre as cidades de Canudos - BA e Jeremoabo - BA na aresta setentrional, e 

Tucano - BA e Cipó - BA na aresta meridional, encerra a sub-bacia do Tucano Central, 

sendo a aresta meridional segmento do Rio Itapicuru. Nos limites das sub-bacias Norte e 

central do Tucano os rios São Francisco, Vaza-Barris e Itapicuru têm cursos orientados 

entre WNW-ESE e NW-SE (Fig. 1.01). 

As principais rodovias que acessam a área estudada são as rodovias federais BR-

110, BR-116, BR-410, BR-423 e BR-235, e rodovias estaduais BA-210, BA-220, BA-392 

e BA-393. Os flancos oriental e ocidental da Bacia do Tucano são cobertos 

respectivamente pelas rodovias longitudinais BR-110 e BR-116, ligadas, de sul para norte 

pelas rodovias latitudinais BR-410 entre Tucano-BA e Ribeira do Pombal-BA, BA-220 

entre Euclides da Cunha-BA e Cícero Dantas-BA, BR-235 no vale do Rio Vaza-Barris, 

BR-423 entre Macururé e Paulo Afonso (trecho não pavimentado) e BA-210 

acompanhando o Rio São Francisco (Fig. 1.01). 

A Sub-bacia do Tucano Central apresenta maior facilidade de acesso do que a 

Sub-bacia do Tucano Norte, com maior densidade de estradas e maior número de 

povoados e concentrações urbanas. Tal fato deve-se a algumas diferenças nas 

características naturais do Planalto da Bacia Tucano-Jatobá a norte e a sul do entalhe do 

Rio Vaza-Barris, dentre elas o clima mais seco e os solos mais arenosos e menos maduros 

a norte. Além disso, as diferentes características observadas no Planalto da Bacia Tucano-

Jatobá também condicionam o desenvolvimento de maior quantidade de exposições de 

melhor qualidade a sul do Rio Vaza-Barris. Nessa região ocorrem extensos anfiteatros e 

maior concentrações de ravinas em relação aos tabuleiros setentrionais bem menos 

dissecados. 

Ainda assim, por toda a área ocorrem exposições de grande qualidade do 

intervalo estudado em detalhe, com espessuras que alcançam dezenas de metros e 

continuidade lateral por centenas de metros ou até quilômetros se desconsideradas 

pequenas descontinuidades. Na Sub-bacia do Tucano Central as melhores áreas de 

afloramentos são, de leste para oeste: (I) a região das cidades de Adustina, Fátima e 
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Heliópolis; (II) região de Cícero Dantas e cortes de estrada ao longo da rodovia federal 

BR-110; (III) região de Banzaê; (IV) região de Aribicé, povoado do município de 

Euclides da Cunha; e (V) região de Tucano - Ribeira do Pombal na porção sudoeste da 

sub-bacia. Na Sub-bacia do Tucano Norte as áreas caracterizadas por exposições 

excepcionais são (I) as escarpas meridionais e (II) orientais do Raso da Catarina (Planalto 

da Bacia Tucano-Jatobá a norte do Vaza-Barris); (III) o cânion conhecido como Baixa do 

Chico; (IV) a Serra do Tonã e o Morro de São Saité. Vale salientar que as áreas na sub-

bacia Tucano norte oferecem dificuldades de acesso, sendo frequentemente necessária a 

utilização de montaria ou veículo com tração nas quatro rodas. 

Dados complementares foram obtidos em outras áreas, como a Sub-bacia do 

Tucano Sul (capítulos III e IV) e a Bacia do Recôncavo (capítulo III). As abordagens 

metodológicas desenvolvidas foram também testadas em sucessões fluviais da África do 

Sul e Austrália (capítulo V). Embora a densidade de acessos por meio de estradas seja 

maior no sul da Bacia do Tucano e na Bacia do Recôncavo, o aumento da pluviosidade 

nessa direção resulta em maior intemperismo e cobertura vegetal dos afloramentos. Fora 

do país a aquisição de dados foi localizada, e serviu à contribuição metodológica exposta 

no capítulo V. Os dados coletados na África do Sul correspondem a um corte da rodovia 

R543 entre Piet Retief e Volksrust, próximo da divisa entre as províncias de Mpumalanga 

e KwaZulu-Natal, em que aflora sucessão permiana da Formação Vryheid. Na Austrália 

dados foram obtidos em costões rochosos a sul de Sydney na península de Kurnell e no 

Royal National Park, em sucessões da Formação Hawkesbury, de idade triássica. 

 

I.4. Métodos 

 

O exame de litossomas de depósitos fluviais antigos depende principalmente da 

análise de elementos arquiteturais internos e suas relações de paleofluxo identificadas a 

partir de estruturas sedimentares e superfícies limitantes em diversas escalas. Desse modo 

o estudo aqui proposto fundamenta-se no levantamento de seções estratigráficas em 

escala de detalhe e de perfis geológicos com o objetivo de subsidiar a aplicação dos 

métodos de (I) análises de fácies sedimentares e elementos arquiteturais, (II) análise de 

paleocorrentes e (III) paleohidráulica. Desta forma, os métodos utilizados referem-se a 

procedimentos relacionados à geologia sedimentar e à estratigrafia, baseados 

principalmente em dados adquiridos diretamente em trabalhos de campo. 
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I.4.1. Análise de fácies sedimentares e elementos arquiteturais 

 

A análise de fácies consiste na individualização de depósitos sedimentares por 

meio da identificação e interpretação de um conjunto de características - textura, 

composição, estruturas sedimentares e conteúdo paleontológico - e na descrição das 

relações espaciais entre os depósitos individualizados, agrupados em associações de 

fácies. A análise é realizada com o objetivo de interpretar a fisiografia do ambiente 

deposicional onde se formaram as características observadas no depósito sedimentar por 

meio da comparação com produtos sedimentares de sistemas deposicionais modernos e 

também com produtos obtidos em laboratório. As diretrizes modernas da análise de fácies 

são descritas e fundamentadas por diversos autores (e.g. Reading 1986; 1996; Walker, 

1992; Miall, 2000). 

Entre a individualização de fácies sedimentares e a interpretação de sistemas 

deposicionais, mais precisamente no estudo das relações espaciais entre conjuntos de 

fácies, é que se define o método da análise de elementos arquiteturais. A análise de 

elementos arquiteturais consiste na sistematização detalhada de afloramentos de depósitos 

sedimentares em fotomosaicos, com a interpretação das relações hierárquicas entre as 

superfícies deposicionais e as superfícies limitantes observadas e o objetivo de delinear as 

geometrias e relações espaciais das associações de fácies geneticamente relacionadas (e.g. 

Allen, 1983; Miall, 1985; 1991). Desse modo, as relações de paleofluxo e as atitudes de 

superfícies limitante constituem importantes elementos da análise de elementos 

arquiteturais. Assim, o mapeamento 2D ou 3D detalhado de afloramentos de dimensões 

adequadas configura-se em uma importante distinção metodológica entre as análises de 

elementos arquiteturais e de fácies, esta caracterizada pelo estudo localizado de perfis 

verticais. 

Nos últimos 30 anos a descrição e interpretação de depósitos fluviais 

frequentemente recorreu a síntese metodológica proposta por Miall (1985), expandida e 

consolidada em seu livro acerca da geologia de depósitos fluviais, de 1996. Nesses 

trabalhos, Miall (1985, 1996) enfatizou a definição e hierarquização de litofácies, suas 

associações, superfícies limitantes e geometrias dos depósitos sedimentares, assumindo 

que as sucessões fluviais poderiam ser descritas por um número finito de litofácies, assim 

como seis hierarquias de superfícies limitantes e oito elementos arquiteturais básicos, 
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sujeitos à subdivisões, adições e padronizações posteriores (e.g. Miall, 1996; 2014; 

Cowan, 1991; Platt & Keller, 1992; Fielding, 2006; Best et al., 2006; Fielding et al., 2011; 

Long, 2011). 

Por outro lado, estudos realizados em sistemas fluviais ativos e em experimentos 

em tanques de simulação física vêm destacando a complexidade desses sistemas de 

transporte sedimentar e apontando formas alternativas de descrição e interpretação de 

depósitos fluviais com enfoque na escala das barras fluviais e no registro de barras 

unitárias, barras compostas e preenchimentos de canais (e.g. Bridge, 1993; 2003; 2006; 

Bridge & Lunt 2006; Reesink & Bridge 2007; 2009; 2011; Ethridge, 2011). Essa 

abordagem resultou em críticas à classificação de superfícies limitantes, definições e 

codificações de litofácies e classificações e interpretações de associações de fácies e suas 

geometrias (e.g. Bridge, 1993; Bristow, 1996). 

Dessa forma, no presente estudo não foram empregados os acrônimos de Miall 

(1977, 1985, 1996) para fácies e elementos arquiteturais e tampouco sua classificação e 

hierarquização de superfícies limitantes. Embora possa haver correspondência entre as 

litofácies reconhecidas no presente trabalho e as fácies codificadas por Miall (1977), 

optou-se pela maior liberdade na descrição dos depósitos estudados favorecendo a 

observação de detalhes e de características não esperadas (e.g. Bridge, 1993). O mesmo 

aplica-se aos elementos arquiteturais, os quais foram descritos sem a utilização dos 

padrões interpretativos pré-estabelecidos por Miall (1985, 1996). Quanto às superfícies 

limitantes, foram classificadas de acordo com suas características descritivas sem a 

utilização de hierarquização numérica, intrinsecamente interpretativa, conforme 

defendido por Bristow (1996) para depósitos fluviais e mais tarde por Mountney (2006) 

para depósitos eólicos. 

 

I.4.2. Análise de paleocorrentes 

 

A análise de paleocorrentes consiste no reconhecimento e medição sistemática de 

estruturas sedimentares que refletem as condições hidrodinâmicas ou aerodinâmicas em 

que foram geradas, de forma a se reconstituir a direção e, muitas vezes, o sentido da 

corrente responsável pelo depósito (Potter & Pettijohn, 1977; Miall, 1974; 1990; Selley, 

1982; Graham, 1988; Tucker, 1989). Os dados são comumente representados em 

diagramas circulares de frequência (rosetas) distribuídos em classes de no máximo 30º. 
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Segundo Selley (1982), um erro máximo de ± 30º pode ser obtido com um mínimo de 25 

medidas por estação. Parâmetros estatísticos como vetor médio (x) e fator de consistência 

(f.c) são calculados para cada conjunto de dados sob análise a partir dos azimutes 

medidos (a) e do número de medidas realizadas (n): 

 

x = arctg (∑ sen a / ∑ cos a) 

f.c. = √ [(∑ sen a)
2
 + (∑ cos a)

2
] n

-1
 

 

As principais estruturas sedimentares indicadoras do sentido de transporte em 

depósitos aluviais e eólicos são as estratificações cruzadas em arenitos. O sentido do 

paleofluxo é interpretado considerando-se que o transporte sedimentar foi paralelo ao 

maior mergulho do plano frontal de estratificações cruzadas. Subordinadamente, medidas 

de paleocorrentes também podem ser obtidas a partir de estratificações cruzadas em 

conglomerados, imbricação de clastos, da variação no tamanho de seixos ou fragmentos 

maiores e da direção de lineações de partição em leitos planos de arenitos. Depósitos 

rotacionados tectonicamente devem ter suas medidas de paleocorrentes corrigidas em 

estereograma com a utilização de acamamento de referência de um depósito adjacente 

com atitude primária supostamente sub-horizontal. A análise de paleocorrentes integrada 

a análise de fácies apresenta grande potencial para a obtenção de modelos de transporte 

sedimentar na bacia, sendo de fundamental importância para as reconstituições 

paleogeográficas. 

 

I.4.3. Paleohidráulica 

 

Paleohidráulica é o estudo da relação entre as características de depósitos fluviais 

preservados no registro geológico e os parâmetros hidráulicos operantes no sistema 

fluvial quando ativo (e.g. Miall, 1996), dentre eles profundidade e largura do fluxo, 

declividade, descarga e carga sedimentar. Diversas abordagens são utilizadas na 

reconstrução paleohidráulica de sistemas fluviais antigos, sendo a mais antiga e 

consagrada a utilização da espessura de sucessões interpretadas como barras em pontal 

como indicação direta da profundidade do canal formador (e.g. Allen, 1965). 

No entanto, a paleohidráulica não firmou-se como um campo proeminente da 

sedimentologia fluvial até os anos 1990, tendo sido criticada pelo acúmulo de incertezas e 
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inadequações inerentes aos métodos utilizados (e.g. Ehtridge & Schumm, 1978; Miall, 

1996). A partir da teoria de Paola & Borgman (1991), em que uma função de distribuição 

probabilística foi usada na estimativa da altura de dunas por meio da espessura preservada 

em séries de estratificações cruzadas, nova atenção foi dada ao tema da paleohidráulica. 

A teroria de Paola & Borgman (1991) vêm sendo avaliada em experimentos em 

tanque (e.g. Leclair & Bridge, 2001; Leclair, 2002), modelos numéricos (e.g. Jerolmack 

& Mohrig, 2005; Ganti et al., 2013) e estudos de sistemas deposicionais modernos (e.g. 

Leclair, 2011; Lunt et al., 2013), com obtenção de resultados positivos para a 

reconstrução de topografias de leito por meio da distribuição de espessuras de séries 

cruzadas preservadas. 

Dessa forma, estimativas paleohidráulicas no presente trabalho têm foco na 

reconstituição de profundidades de canais fluviais por meio do método simples proposto 

por Leclair & Bridge (2001), que apresentam pequenas modificações em relação ao 

original de Paola & Borgman (1991), e em que a altura média de dunas (am) equivale a 

aproximadamente três vezes a média de espessuras preservadas de séries com 

estratificações cruzadas (sm) segundo a equação: 

 

am = 2,9 ( 0,7) sm 

 

A profundidade média do canal fluvial é então estimada empiricamente como seis 

a dez vezes a altura média das dunas obtida pela equação acima. Outras abordagens 

prevêem a determinação da profundidade de canais por meio da espessura de barras com 

topo preservado, diagnosticada tanto por preservação de forma como por associação de 

fácies, e da espessura de canais abandonados (e.g. Mohrig et al., 2000; Bridge & Tye, 

2001; Lynds & Hajek, 2006). Contudo, a obtenção de confiabilidade estatística é mais 

difícil no último caso, dada a abundância de séries com estratificações cruzadas em 

depósitos fluviais. 
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VI. CONCLUSÕES 

 

Na presente tese foi abordada a sedimentação aptiana da Formação Marizal com 

os objetivos de (I) caracterizar a arquitetura deposicional e a evolução paleogeográfica 

desse intervalo sedimentar na Bacia do Tucano; (II) identificar e interpretar controles na 

sedimentação aptiana na Bacia do Tucano; (III) estabelecer a evolução dos padrões de 

dispersão de sedimento por meio da análise de paleocorrentes e interpretar sua relação 

com a evolução dos altos adjacentes à bacia em função de eventos de reativação tectônica 

(Capítulo I, item I.2.). 

De forma a atender aos objetivos propostos, foram aplicadas técnicas 

proeminentes da geologia sedimentar, essencialmente fundamentadas em levantamentos 

de campo, incluindo as análises de fácies, de elementos arquiteturais, de paleocorrentes e 

paleohidráulica, situadas na área de estudo por meio da realização de perfis e 

mapeamento geológico, por vezes em escala de detalhe nas áreas de maior interesse 

relacionado ao enfoque da pesquisa (Capítulo I, item I.4.). 

Resultou do esforço empreendido um mapa geológico simplificado enfatizando a 

distribuição das unidades do Cretáceo médio no sistema de rift do Recôncavo-Tucano-

Jatobá (RTJ), assim como o predomínio de depósitos da Formação São Sebastião 

sotopostos à seção Aptiana na Bacia do Tucano. O mapa geológico mencionado, assim 

como perfis ilustrativos da situação geológica interpretada para as primeiras poucas 

centenas de metros abaixo da superfície, acompanha a contribuição apresentada no 

capítulo III, em que a estratigrafia aptiana do RTJ é revista e pormenorizada. 

Com a descrição detalhada da Formação Marizal, foram identificadas arquiteturas 

deposicionais em diversas escalas desde aquelas dos menores elementos arquiteturais 

(escala de poucos metros) até a arquitetura estratigráfica da formação (escala de centenas 

de metros). Na última escala a Formação Marizal pode ser considerada como constituída 

por duas sequências fluviais, distintas do ponto de vista litoestratigráfico e de sua 

arquitetura ou densidade e conexão dos depósitos de canais fluviais. A unidade inferior, 

denominada Membro Banzaê, é caracterizada por depósitos de canais amalgamados 

enquanto a unidade superior, denominada Membro Cícero Dantas, é caracterizada por 

depósitos de canais isolados em meio a depósitos de planície de inundação. 

Os padrões de paleocorrentes observados em ambas as unidades corroboram, 

grosso modo, o predomínio de um sistema fluvial axial fluindo para sul ao longo da Bacia 
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do Tucano. Contudo, padrões transversais, possivelmente associados a sistemas fluviais 

tributários, também foram observados. Heterogeneidades estratigráficas localizadas no 

Membro Banzaê, foram interpretadas como resposta sedimentar ao deslocamento de 

falhas importantes do RTJ, como as falhas de Salvador, Adustina, da Plataforma da 

Umburana e de Caritá. Padrões locais de paleocorrentes corroboram as interpretações de 

controles tectônicos e da presença de altos internos controlados por falhas concomitantes 

a sedimentação do Membro Banzaê na Bacia do Tucano 

Embora a disponibilidade de informações seja menor no Membro Cícero Dantas, 

se comparada à do Membro Banzaê, devido a sua menor distribuição em área e ao maior 

intemperismo das exposições, essa unidade parece apresentar um sutil aumento na 

dispersão de paleocorrentes em estações de medidas individuais, além de menor 

proporção relativa de deformação rúptil, podendo localmente ser observada indeformada 

sobrepondo falhas que afetam o Membro Banzaê (Capítulo III). 

Os controles na configuração do contraste arquitetural entre os membros Banzaê 

e Cícero Dantas foram discutidos, concluindo-se que a evolução da produção sedimentar 

nas principais fontes do sistema fluvial axial da Bacia do Tucano deve ter sido 

fundamental na mudança de estilo dos membros da Formação Marizal (Capítulo III). 

Aparentemente, os padrões dos canais fluviais não mudam entre as duas sequências, 

sendo o contraste arquitetural provavelmente produto exclusivo da maior proporção de 

depósitos de planície de inundação preservados na unidade mais jovem. No entanto, os 

corpos de canais de uma e outra unidade ainda precisam ser propriamente comparados em 

termos paleohidráulicos e de proporções de elementos arquiteturais. 

Por fim, o significado geodinâmico da Formação Marizal, e consequentemente da 

discordância que a separa das unidades pré-Aptianas do RTJ, foram contestados devido 

ao claro controle tectônico de sua sedimentação, com geração de espaço de acomodação 

por subsidência mecânica evidente pelo menos para a deposição do Membro Banzaê, que 

corresponde a aproximadamente dois terços da formação estudada. 

Separando os membros Banzaê e Cícero Dantas, foi reconhecida uma camada 

guia denominada Camada Amargosa, que apresenta continuidade lateral virtualmente por 

todo RTJ, espessura variando de 0,5 m a 2 m, contato basal brusco e plano e contato 

superior erosivo e irregular. A Camada Amargosa é composta por folhelhos fossilíferos e 

depósitos heterolíticos arenosos com icnofósseis, de modo que representa um contraste 

litológico marcante com as sequências fluviais sotoposta e sobreposta. Dessa forma é 
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portadora de mineralização por veios de barita e é também expressa no relevo como uma 

superfície contínua que marca pequeno platô entre duas vertentes de maior declive , 

sendo a inferior caracterizada por escarpas rochosas verticais e subverticais e a superior 

por encostas sulcadas e relativamente menos íngremes, constituídas por materiais de 

alteração avermelhados e relativamente mais lamosos. 

O reconhecimento da Camada Amargosa apresenta importantes implicações 

paleobiogeográficas para o contexto regional em que se insere o RTJ, por ocorrer em 

posição estratigráfica específica, e até então incógnita, e conter a conhecida 

paleoictiofauna da Formação Marizal. Dessa forma, no presente trabalho foi dado 

contexto estratigráfico e consequentemente paleogeográfico para uma das ingressões 

marinhas do Cretáceo Médio registradas no nordeste do Brasil (Capítulo IV). 

Com motivação na discussão dos possíveis caminhos de uma transgressão 

marinha no contexto dos rifts interiores do Nordeste, discutiu-se também a configuração 

das drenagens de grande porte na região durante o Eocretáceo. Concluiu-se o 

condicionamento da ingressão registrada na Formação Marizal pelo vale central da rede 

de drenagem que ligava as bacias do Araripe e do RTJ durante o Eocretáceo, no entanto 

com a conexão tetiana, se pela Bacia do Grajaú ou por caminhos não subsidentes ao norte 

do golfo aptiano, permanece em aberto (Capítulo IV). 

Avanços na interpretação paleogeográfica dos sistemas de drenagem de grande 

escala do nordeste do Brasil deverão se beneficiar de integrações regionais entre os 

elementos estratigráficos e estruturais das sucessões albo-aptianas das bacias do Araripe e 

RTJ com aqueles das bacias Sanfranciscana, do Grajaú e adjacentes. Inclusive, um 

intervalo não explorado na presente tese e que pode representar mudanças significativas 

de paleodeclividades regionais é aquele marcado pelo registro da Formação ou Grupo 

Santana e unidades sobrepostas nas bacias do Tucano (Norte) e Jatobá. 

A empresa da análise sedimentar da Formação Marizal levou à avaliação crítica 

dos métodos de descrição e interpretação de depósitos fluviais, o que por sua vez resultou 

nas contribuições metodológicas que compõem a presente tese (Capítulos IV e V). Dessa 

forma propôs-se um novo método para a reconstrução de superfícies de barras fluviais a 

partir do registro geológico por meio de dados abundantes e que podem ser obtidos com 

facilidade em afloramentos, testemunhos e perfis de imagem de poços (Capítulo IV). O 

método baseia-se em reconstituições geométricas da superfície de acréscimo de barras a 

partir de medidas de pares e estratos cruzados e limites de série, considerando-se os 
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possíveis ângulos de cavalgamento entre formas de leito adjacentes. 

O método proposto apresenta vantagens na obtenção dos dados, na visualização e 

na confiabilidade estatística dos resultados, que incluem a reconstituição da superfície de 

acréscimo da barra assim como da relação do sentido de acréscimo da barra com o 

sentido do fluxo formador. O método também facilita a individualização de barras 

compostas por meio da determinação e comparação da atitude de superfícies de referência 

ao longo de perfis verticais. 

A discussão sobre o reconhecimento de elementos geomorfológicos de rios ativos 

em depósitos fluviais antigos foi complementada no último artigo da tese (capítulo V) em 

que é debatida a viabilidade da distinção entre depósitos de canais abandonados e de 

barras adjacentes em sucessões dominados por carga de fundo e que sejam, dessa forma, 

relativamente homogêneas. Tal debate é alimentado pela dificuldade crescente em 

distinguir esses tipos de depósitos em rios modernos. 

Na Formação Marizal, mais precisamente no Membro Banzaê, foi possível, 

através de abordagem quantitativa para o porte de elementos arquiteturais e séries e 

considerações paleohidráulicas, reconhecer e individualizar depósitos prontamente 

correlacionáveis à dinâmica geomorfológica fluvial, como barras unitárias, 

preenchimentos de canal abandonado e sucessões de cinturões de canais limitadas por 

eventos de avulsão. A individualização de barras compostas, por sua vez, mostrou-se 

possível com a utilização do método proposto no capítulo IV. Concluiu-se que rios de 

diferentes proporções provavelmente proporcionam diferentes graus de confiabilidade na 

distinção entre barras e preenchimentos de canais abandonados adjacentes. 

A interpretação dos depósitos fluviais da Formação Marizal como produto 

sedimentar de um sistema fluvial de grande escala foi explorada nas quatro contribuições 

que compõem a presente tese (Capítulos III a IV). No entanto, uma análise 

pormenorizada dos dados que baseiam tal interpretação compõe o artigo do capítulo V, 

em que a distinção entre os depósitos de um canal abandonado e os das barras adjacentes 

é baseada na distribuição estatística de espessuras de séries de estratificações cruzadas. 

Séries maiores foram preservadas nas barras formadas nos canais ativos e séries 

menores e cada vez mais delgadas para o topo caracterizam a sucessão formada pelo 

gradual abandono e redução de vazão do canal preenchido. Assim, rios de menor escala 

apresentariam diferenças menores e então de mais difícil detecção na distribuição de 

espessuras de séries de estratificações cruzadas em preenchimentos de canais e barras. 
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Dessa forma conclui-se que a interpretação de elementos arquiteturais e sistemas 

deposicionais fluviais é fortemente dependente da estimativa paleohidráulica. Como 

exemplo, dunas podem ser tomadas por barras e lentes de depósitos lamosos depositados 

na frente de barras ou dunas de grande porte relativo podem ser interpretados como 

preenchimento de canais. Até mesmo a adequação do tamanho das exposições à análise 

pretendida pode ser determinada por meio de estimativas paleohidráulicas a partir da 

distribuição das espessuras de séries de estratificações cruzadas. 

Outrossim, o trabalho aqui desenvolvido afirma a importância da medição 

sistemática de espessuras de séries de estratificações cruzadas e atitudes de estratos 

frontais (paleocorrentes) e dos limites de suas séries na abordagem de sucessões fluviais 

ou de outros sistemas deposicionais em que o transporte por fluxos unidirecionais seja 

importante e a preservação de estratificações cruzadas significativa. 

Desta forma, o estudo da Formação Marizal nas sub-bacias do Tucano Norte 

Central revela o grande potencial de estudos detalhados de arquitetura deposicional 

aliados a estudos paleohidráulicos e contextualização regional tectônica e paleogeográfica 

de depósitos fluviais na obtenção de informações relevantes mesmo a partir de sucessões 

aparentemente homogêneas. Nesse contexto, deve ser destacada a importância da 

incorporação de conceitos derivados de avanços recentes na sedimentologia clástica e no 

reconhecimento da necessidade de abordagens específicas para o estudo e interpretação 

de sucessões de rios de grande porte. 


