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RESUMO 

 

O Membro Boacica da Formação Batinga, da bacia de Sergipe-Alagoas, ocorre entre os 
altos estruturais de Japoatã (SE), Penedo e Palmeira Alta (AL), sendo caracterizado pela 
intercalação rítmica de siltitos laminados, folhelhos e arenitos muito finos, atribuídos a um 
sistema deposicional de frentes deltaicas e prodeltas. Apesar do conteúdo fossilífero ser 
muito pobre, algumas análises recuperaram palinomorfos característicos do Eo a 
Mesopensilvaniano (Neocarbonífero), e alguns níveis são localmente abundantes em 
icnofósseis. As associações icnológicas são pouco diversificadas, representadas por icnitos 
de repouso ou locomoção. A descoberta de icnofósseis, associada ao surgimento de novos 
afloramentos, favoreceu a realização de novos estudos litoestratigráficos e paleontológicos 
mais detalhados nesta unidade. Esse estudo teve como principal objetivo realizar a 
caracterização litoestratigráfica e paleontológica em dois afloramentos desta unidade, 
Batinga 5 e Pescocinho 3. As seções caracterizam-se por intercalações rítmicas de 
folhelhos, siltitos laminados e maciços de coloração cinza esbranquiçada, com arenitos 
muito finos de coloração creme, exibindo padrões cíclicos ora de coarsening upward ora 
de fining upward refletindo mudanças no processo deposicional. Os arenitos de maneira 
geral apresentam estruturas de climbing-ripples. De acordo com sucessões estratigráficas 
levantadas nestes afloramentos, oito fácies sedimentares foram observadas, constatando-se 
que os depósitos sugerem fácies de prodelta, frente deltaica, lobos turbidíticos, fundo de 
lago, crevasses, fluviais e detritos englaciais. Os icnofósseis foram observados ao longo de 
algumas fácies analisadas e em diferentes litotipos (folhelhos, siltitos e arenitos), porém 
não são tão abundantes em Batinga 5. Os icnofósseis apresentaram-se como estruturas de 
bioturbação, caracterizando icnitos de repouso, locomoção e pastagem. As pistas são de 
tamanhos reduzidos apresentando-se como pistas bilobadas, retas ou curvas, ovaladas, 
impressões em forma de “grãos de café” e outras pistas irregulares com cruzamentos 
aleatórios. Os traços que foram classificados como pertencentes à icnoespécie 
Isopodichnus problematicus Schindewolf, 1921 e aos icnogêneros Rusophycus Hall, 1852, 
Helminthoidichnites Fitch, 1850 e Aulichnites Fenton & Fenton, 1937 são mais frequentes 
nos siltitos e folhelhos. A icnoespécie Paganzichnus carboniferus Pazos, 2000 juntamente 
com os icnogêneros Gordia Emmons, 1844 e Scoyenia White, 1929 são mais frequentes 
nas fácies arenosas do prodelta, embora também sejam encontrados em fácies sílticos-
argilosas. Provavelmente, esses traços foram gerados por atividades de artrópodes, 
crustáceos branquiópodos e organismos nematomorfos. Também foi verificado um 
morfotipo não identificado nomeado Morfotipo “A” que exibe pequenos traços curtos com 
formas alongadas, com uma trajetória reta a pouco curva, com direções variadas e estão 
preservados em hiporrelevo convexo ou epirrelevo côncavo estando frequentes tanto em 
fácies lamosas prodeltaicas quanto em fácies arenosas da frente deltaica. A associação dos 
traços aqui estudados caracteriza um ambiente subaquoso, lamoso, relativamente calmo e 
raso podendo representar as icnofácies Mermia (lacustre) e Scoyenia (transicional). 
 
 
 
Palavras chave: Litofácies, Icnofósseis, Formação Batinga, Bacia de Sergipe-Alagoas, 
Carbonífero. 



 

 



 

 

ABSTRACT  
 
 

The Boacica Member of the Batinga Formation, in the Sergipe-Alagoas basin, occurs on 
the high structural Japoatã (SE), Penedo and Palmeira Alta (AL), characterized by 
rhythmic intercalation of laminated siltstones, shales and very fine sandstones, assigned to 
a system depositional deltaics fronts and prodeltas. Despite very poor fossiliferous content, 
some analyzes recovered palynomorphs characteristic from the Eo Mesopennsylvanian 
(Neocarboniferous), and some levels are locally abundant ichnofossils. Ichnological 
associations are poorly diversified, represented by traces of rest or locomotion. The 
discovery of trace fossils associated with the emergence of new outcrops, allowed the new 
studies lithostratigraphic and paleontological detailed in this unit. This study had to 
perform the characterization lithostratigraphic and paleontological in two outcrops of this 
unit, Batinga 5 and Pescocinho 3. The sections are characterized by rhythmic intercalations 
of shales, siltstones laminated and massives of whitish gray color, with very fine 
sandstones cream colored, sometimes showing cyclical patterns of coarsening upward 
prays fining upward reflecting changes in the depositional process. The sandstones 
generally show structures climbing-ripples. According to the stratigraphic succession 
raised in these outcrops, eight sedimentary facies were observed, confirming that the 
deposits of facies suggest prodelta, delta front, turbidite lobes, lake bottom, fluvial, 
crevasses and the debris englaciais. The ichnofossils were observed along some facies and 
analyzed in different lithologies (shales, siltstones and sandstones) but are not as abundant 
in Batinga 5. The ichnofossils presented themselves as bioturbation structures, featuring 
brands resting, locomotion and pasture. Traces are reduced sizes and present as bilobates 
thrails, straight or curved, oval, in a "coffee beans" form and other tracks irregular with 
random crossing. The traces were classified as belonging to the ichnospecie Isopodichnus 
problematica Schindewolf, 1921 and ichnogenus Rusophycus Hall, 1852, 
Helminthoidichnites Fitch, 1850, Aulichnites Fenton & Fenton, 1937, are more common in 
siltstones and shales. The ichnospecie Paganzichnus carboniferus Pazos, 2000 together 
with ichnogenus Gordia Emmons, 1844 and Scoyenia White, 1929, are more common in 
sandy prodeltaic facies, although also found in siltstones-shale facies. Probably these traces 
were generated by activities of the arthropods, branchiopods crustaceans and organisms 
nematomorph. It was also verified that one morphotype was named as Morphotype “A”. 
This morphotype displays small short lines with elongated shapes, with a straight path to 
curve slightly, with differents directions and is preserved in convex  hyporelief or concave 
epirelief both being frequent in muddy facies prodeltaics as in sandy facies of deltaic front. 
The association of the traces studied here features a subaqueous environment, muddy, 
shallow and relatively calm may represent the ichnofacies Mermia (lake) and Scoyenia 
(transitional). 

 
  
 
 
 
 

Keywords: Lithofacies, Ichnofossils, Sergipe-Alagoas Basin, Batinga Formation, 
Carboniferous. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A bacia de Sergipe-Alagoas situa-se na região Nordeste do Brasil (Figura 1) e tem 

a sua origem diretamente relacionada à separação das placas sul-americana e africana, 

que deu origem ao desenvolvimento do oceano Atlântico Sul. 
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Figura 1. Localização da bacia de Sergipe-Alagoas (Souza-Lima et al., 2002), com indicação da área do 
presente estudo. 

 

Uma particularidade que se observa ao longo das bacias marginais brasileiras é 

que a bacia de Sergipe-Alagoas apresenta exposta a mais completa sucessão 

estratigráfica, tendo os estágios evolutivos, característicos das bacias da margem passiva 

atlântica, amplamente representados: sinéclise, pré-rift, rift, transicional e drift. O limite 

entre esses estágios foram graduais, refletindo modificações no estilo estrutural 

predominante que afetou as sequências sedimentares.  

O estágio de sinéclise, que ocorreu entre o Siluro-Devoniano e o Eopermiano, está 

representado pelos ortoconglomerados e arenitos quartzosos da Formação Karapotó, 

pelas rochas siliciclásticas da Formação Batinga, que é a parte de interesse desse 
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trabalho e pelos arenitos eólicos e plataforma carbonática da Formação Aracaré (Souza-

Lima, 2006a, 2007). 

Ao menos parte das rochas siliciclásticas da Formação Batinga originaram-se em 

ambiente glacial subaquoso, sendo individualizados dois membros: o Membro Mulungu 

que engloba os paraconglomerados constituídos por seixos, blocos e matacões de rochas 

de composição muito variada (ígneas, metassedimentares e metamórficas) e o Membro 

Boacica que representa a seção sedimentar dominante da formação, se caracterizando 

por uma intercalação rítmica de siltitos laminados, folhelhos e arenitos muito finos. 

Seus depósitos afloram sobre os altos estruturais de Japoatã e Palmeira Alta (Souza-

Lima & Farias, 2006ab). 

A associação faciológica do Membro Boacica, que é objeto desse trabalho, 

representa uma intercalação de folhelhos e siltitos prodeltaicos com areias de frentes 

deltaicas (Souza-Lima & Farias 2006b). Embora seu conteúdo fossilífero seja muito 

pobre, algumas análises recuperaram palinomorfos característicos do Eo a 

Mesopensilvaniano (Neocarbonífero; Brito et al., 1984; Dino et al., 2002). 

Adicionalmente, esta unidade apresenta níveis com icnofósseis (Souza-Lima & Farias, 

2009) que, apesar de apenas superficialmente conhecidos, apresentam-se com um 

excelente potencial para melhorar o conhecimento paleoecológico desta unidade, o que 

pode propiciar a realização de estudos litoestratigráficos e paleontológicos nos 

afloramentos mais significativos do Membro Boacica da Formação Batinga. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A exploração de argila para uso comercial nas regiões de Cedro de São João, em 

Sergipe, e Igreja Nova, em Alagoas favoreceu o surgimento de novos afloramentos do 

Membro Boacica da Formação Batinga, permitiu a realização de novos estudos 

litoestratigráficos e paleontológicos detalhados, bem como a interpretação dos sistemas 

deposicionais nessa unidade litoestratigráfica. Os resultados litoestratigráficos e 

paleontológicos, a partir do seu conteúdo icnológico, forneceram subsídios para 

interpretações paleoambientais e paleoecológicas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral do presente trabalho será realizar a caracterização 

litoestratigráfica e paleontológica do Membro Boacica da Formação Batinga, bacia de 

Sergipe-Alagoas. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar perfis estratigráficos dos afloramentos mais significativos do Membro 

Boacica; 

 Coletar e identificar o conteúdo fossilífero, em particular os icnofósseis 

recuperados destes afloramentos; 

 Realizar uma interpretação dos sistemas deposicionais dessa unidade; 

 Realizar interpretações paleoambientais da unidade. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os métodos de investigação utilizados no presente estudo estiveram baseados na 

caracterização litoestratigráfica e paleontológica do Membro Boacica da Formação 

Batinga localizado entre os altos estruturais de Japoatã, Penedo e Palmeira Alta, nos 

estados de Sergipe e Alagoas. 

O trabalho consistiu nas seguintes etapas: 

 Revisão bibliográfica: 

Levantamento da literatura existente sobre a Formação Batinga, bem como dos 

icnofósseis característicos de ambientes glacio-lacustres com ênfase nos grupos do 

Carbonífero. 

 Seleção dos afloramentos mais significativos do Membro Boacica: 
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Foram selecionados dois afloramentos do Membro Boacica, o afloramento 

Batinga 5 (BAT-05) e o afloramento Pescocinho 3 (PES-03), tendo como base a 

sua extensão, preservação e representatividade estratigráfica. 

 Descrição dos afloramentos: 

Descrição e a caracterização estratigráfica detalhada destes afloramentos, 

abrangendo suas geometrias, texturas, estruturas sedimentares, paleocorrentes e 

conteúdo fossilífero. 

 Descrição de fácies sedimentares: 

Elaboração de perfis estratigráficos esquemáticos, com a caracterização das 

diversas fácies sedimentares observadas nos afloramentos. 

 Paleontologia e sistemática: 

Identificação dos icnofósseis coletados nos afloramentos, tendo-se o cuidado em 

manter registrado o seu posicionamento estratigráfico. Foram adotadas as 

classificações estratinômica, etológica e sistemática. As associações icnológicas 

foram utilizadas na definição das icnofácies. As amostras coletadas nos 

afloramentos Batinga 5 e Pescocinho 3 foram catalogadas e depositadas da 

Fundação Paleontológica Phoenix (FPH). A sistemática icnológica desse estudo 

foi realizada com base principalmente nos trabalhos de Fernandes et al. (2002), 

Souza-Lima & Farias (2009), Seilacher (2007), Pazos (2000; 2002ab), Buatois & 

Mángano (1993; 1995ab); Buatois et al. (1997) e Aceñolava & Buatois (1991; 

1993). 

 

4.1. Área de estudo 

 

A descrição dos afloramentos foi realizada seguindo o padrão adotado por 

Bengtson (1983, pp. 30-31) para a bacia de Sergipe-Alagoas. Para obtenção das 

coordenadas, utilizou-se um GPS (Global Positioning System) sobre o datum Corrego 

Alegre, convertendo-as para o datum Aratu e arredondadas para os 50 metros mais 

próximos. Coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator) estão referenciadas ao 

meridiano central 39º. A sigla após o nome da localidade é o código utilizado na figura 

2 para identificação do afloramento. Os mapas topográficos e geológicos de localização 
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dos afloramentos estão de acordo com a “Carta geológica da bacia Sergipe/Alagoas 

[1:50000]” de Richter & Simões (1975).  

Cbat/boa = Formação Batinga, Membro Boacica.  

Exposição = afloramento com altura inferior a 0,5 m. 

Seção = afloramento com altura superior a 0,5 m 

 

Batinga 5 (BAT-05) - UTM 8862250N/732200E; Mapa topográfico folha: SC-24-Z-B-

II Propriá; Mapa geológico folha: SC. 24-Z-B-II-3 Propriá. 

 Seção em escavação com face voltada para oeste, na BR-101, Km 11, localizada na 

região conhecida como Batinga, entre as cidades de Malhada dos Bois e Cedro de São 

João, no Estado de Sergipe. Altitude: 50 m 

 Cbat/boa: interlaminações rítmicas de siltitos, folhelhos e arenitos muito finos, com 

coloração cinza-esverdeada (predomínio de siltitos laminados) a cinza-clara/amarelo-

clara (predomínio de arenitos e siltitos).  

 Referências: Souza-Lima & Farias (2006b).  

 

Pescocinho 3 (PES-03) - UTM 8884150N/768950E; Mapa topográfico folha: SC-24-Z-

B-II Propriá; Mapa geológico folha: SC. 24-Z-B-II-2 Propriá.  

Seção em elevação com face voltada para nordeste, localizada na Pedreira Porto 

Rico, no vale do rio Timbó (acesso pela AL-110, a partir do povoado de Chã do 

Pescocinho), no Estado de Alagoas. Altitude: 60 m. 

 Cbat/boa: interlaminações rítmicas de siltitos laminados, folhelhos e arenitos muito 

finos, com coloração cinza-esverdeada (predomínio de folhelhos) a cinza-clara/amarelo-

clara (predomínio de arenitos e siltitos), localmente avermelhados.  

 Referências: Souza-Lima & Farias (2006b). 
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Figura 2. Localização dos afloramentos Batinga 5 (BAT-05) e Pescocinho 3 (PES-03) do Membro 
Boacica, Formação Batinga, bacia de Sergipe-Alagoas. AJP = alto de Japoatã; APA = alto de Palmeira 
Alta; AP = alto de Penedo. A área apresentada corresponde ao retângulo destacado na figura 1. 
Modificado de Souza-Lima & Farias (2006a). 

 

5. SÍNTESE TEÓRICA 

 

5.1. A bacia de Sergipe-Alagoas 

 

A bacia de Sergipe-Alagoas está situada na região costeira do Nordeste do Brasil 

limitando-se ao norte com a bacia de Pernambuco-Paraíba pelo lineamento 

Pernambuco, uma importante descontinuidade de idade proterozoica, e a sul com a 

bacia de Jacuípe, onde o limite é indiviso (Campos Neto et al., 2007). Souza-Lima et al. 

(2002) sugeriram que o limite seria no sistema de falhas de Guarajuba ou mesmo mais a 

sul no sistema de falhas de Itapuã e admitiram a bacia de Jacuípe como sendo uma sub-

bacia de Sergipe-Alagoas.  

Assim como as demais bacias da costa leste do Brasil, a bacia de Sergipe-Alagoas 

(Figura 1) tem a sua origem diretamente relacionada à separação das placas sul-
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americana e africana, iniciada entre o final do Jurássico e o início do Cretáceo, que deu 

origem a formação do oceano Atlântico Sul. Segundo Ojeda & Fugita (1976) a bacia 

estruturalmente consiste num meio graben mergulhando para sudeste. A porção emersa 

da bacia representa uma faixa estreita de 20 a 50 km de largura, estando grande parte da 

extensão da bacia submersa.  

O embasamento da bacia de Sergipe-Alagoas é constituído por uma grande 

variedade de rochas, abrangendo desde rochas sedimentares com metamorfismo 

incipiente até rochas com metamorfismo de alto grau ou ainda intrusões de composição 

básica a ácida. A bacia de Sergipe-Alagoas tem o seu embasamento constituído por três 

províncias tectônicas, podendo ser individualizados de norte para sul: a província 

Borborema, a Faixa de Dobramento Sergipana e o cráton do São Francisco. Embora as 

origens destas províncias possam estar ligadas a eventos tão antigos quanto o Arqueano, 

suas consolidações mais novas remontam, pelo menos, ao ciclo orogênico Brasiliano, 

ocorrido no final do Proterozoico (Souza-Lima, 2006c). 

O preenchimento sedimentar da bacia de Sergipe-Alagoas apresenta depósitos de 

praticamente todos os estágios evolutivos: sinéclise, pré-rift, rift, transicional e drift 

(Figura 3), sendo que os limites entre esses estágios teriam sido graduais, refletindo 

modificações no estilo tectônico predominante, afetando assim as sequências 

sedimentares (Ponte & Asmus, 1976; Asmus & Carvalho, 1978; Ojeda, 1982). 

 

5.1.1. A seção paleozoica 

 

Sobre o embasamento da bacia foi depositada em condições intracratônicas, 

inicialmente uma sequência de provável idade siluro-devoniana representada pelos 

ortoconglomerados e arenitos quartzosos atribuídos à Formação Karapotó, uma nova 

unidade litoestratigráfica formalizada recentemente (Souza-Lima et al., 2011). Em 

seguida ocorre uma sequência carbonífera representada pelas rochas siliciclásticas da 

Formação Batinga (Souza-Lima, 2006d; Souza-Lima & Farias, 2006b) e, 

posteriormente, uma sequência permiana, representada pelos arenitos eólicos e 

plataforma carbonática da Formação Aracaré (Souza-Lima, 2007). Essas sequências 

caracterizam o registro sedimentar da Sinéclise Paleozoica. 
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As rochas da Formação Batinga foram depositadas em contato discordante ora 

sobre as rochas do embasamento cristalino (Schaller, 1970; Souza-Lima & Farias, 

2006b), ora sobre os ortoconglomerados da Formação Karapotó (Souza-Lima et al., 

2011), que ocorrem de forma aparentemente limitada na bacia. 
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Figura 3. Carta estratigráfica da sub-bacia de Sergipe destacando a Formação Batinga em retângulo vermelho, que foi depositada no Estágio de Sinéclise. 
A seção estudada (Formação Batinga) é idêntica na sub-bacia de Alagoas (modificada de Campos Neto et al., 2007). 



 

10 

 

 

 

 



 

11 

5.1.2. A Formação Batinga 

 

Uma abordagem sobre o conhecimento estratigráfico desta unidade foi 

apresentada por Souza-Lima & Farias (2006a), na qual se baseia a síntese aqui 

apresentada. 

Os primeiros estudos sobre os sedimentos hoje incluídos na Formação Batinga 

foram realizados em 1943, com o reconhecimento de uma seção sedimentar próximo a 

antiga Estação Ferroviária de Batinga, no município de Cedro de São João, nordeste do 

Estado de Sergipe. Essa seção foi agrupada na “Série Vaza Barris”, de suposta idade 

siluriana (Oliveira, 1943). 

Em 1948, Kreidler & Andery, através de relatório interno da Petrobrás conforme 

citado em Souza-Lima & Farias (2006a) reconheceram uma seção com fácies similar à 

descrita em Sergipe na região de Igreja Nova, em Alagoas, onde uma seção sedimentar 

sobreposta ao embasamento, constituída por conglomerados basais, sucedida por 

folhelhos e siltitos bandados foi interpretada como o membro mais inferior da Formação 

Japoatã, cuja idade seria supostamente cretácea. O novo membro (Igreja Nova) 

abrangeria os conglomerados basais polimíticos e mal selecionados, contendo matacões 

de até 1 metro de diâmetro, associados a folhelhos bandados, siltitos e calcários 

esporádicos. Posteriormente, com a perfuração do poço Japoatã no 1 (1-JP-1-SE) em 

Sergipe, essa seção em subsuperfície foi denominada informalmente de “camadas 

listradas” (Mota, 1951). 

A denominação “Formação Batinga” foi proposta como nova unidade na década 

de 1950 por Bender, em relatório interno da Petrobrás conforme citado por Souza-Lima 

& Farias (2006a). Contudo, pela ausência de estudos paleontológicos, foi novamente 

interpretada como uma unidade provavelmente eocretácea, agora separada da Formação 

Japoatã. Seu nome foi derivado da Estação Ferroviária de Batinga, situada entre os 

municípios de Malhada dos Bois e Cedro de São João, no Estado de Sergipe, nas 

proximidades da qual os cortes da via férrea exibiam esses sedimentos. A seção-tipo 

ficou estabelecida a partir de 900m na direção N40 de referida estação, no sentido de 

Propriá (Schaller, 1970). 

As primeiras análises micropaleontológicas foram realizadas e apresentadas por 

Tschudy e Bender em 1957, em relatórios internos da Petrobrás, conforme citado em 
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Souza-Lima & Farias (2006a), datando a Formação Batinga do Neocarbonífero 

(Pensilvaniano). 

Estudos na região sudeste de Alagoas (área do Domo de Igreja Nova) mostraram 

que, naquela região, esta unidade apresentava-se melhor desenvolvida em superfície, 

possibilitando uma subdivisão da unidade em dois membros. Em 1963 Perrela e 

colaboradores registraram em relatório interno da Petrobrás, conforme citado em Souza-

Lima & Farias (2006a), que o “membro inferior” abrangeria os arenitos e 

conglomerados polimíticos imaturos, e o “superior” estaria representado pela 

intercalação rítmica de folhelhos e siltitos laminados, com arenitos finos associados.  

A subdivisão dessa formação em três membros foi formalizada pela Comissão de 

Revisão Estratigráfica da Bacia de Sergipe-Alagoas em 1968 (Schaller, 1970), com a 

proposta dos termos Mulungu para o “membro inferior”, e Boacica, para o “membro 

superior” (Figura 4), sendo definido um terceiro membro, o Atalaia para os 

ortoconglomerados e arenitos quartzosos, hoje em parte pertencentes à Formação 

Karapotó (Souza-Lima et al,. 2011) de provável idade siluro-devoniana.  

 

A proposta do Membro Atalaia mostrou-se posteriormente inválida, pois sua 

seção-tipo definida no poço 1-SM-1-SE (Santa Maria n.1; Schaller, 1970) foi redefinida 

como pertencente à Formação Candeeiro, de provável idade Juro-Eocretácea, o que 

inviabilizou a sua proposição (Souza-Lima, 2006b; Souza-Lima & Farias, 2006ab). 

Embora Feijó (1995) tenha realizado uma revisão estratigráfica da bacia de 

Sergipe-Alagoas, considerando o Membro Atalaia ainda dentro da unidade da Formação 

  
Figura 4. Expressão em afloramento da Formação Batinga: A. Membro Mulungu, afloramento Tucum 1; 
B. Membro Boacica, afloramento Pescocinho 3 (Fotos: Ricardo Monteiro Farias e Wagner Souza-Lima). 

A B 
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Batinga, trabalhos recentes (Souza-Lima, 2006b; Souza-Lima & Farias, 2006ab; 

Campos Neto et al., 2007) consideraram apenas duas unidades: os membros Mulungu e 

Boacica, sendo então suprimido o Membro Atalaia. Estes ortoconglomerados e arenitos 

seriam correlacionados à Formação Tacaratu, ocorrente na bacia do Jatobá e no graben 

de Santa Brígida (bacia de Tucano Norte), de provável idade siluro-devoniana (Souza-

Lima, 2006e), tendo sido posteriormente caracterizados como uma nova unidade para a 

bacia, denominada Formação Karapotó (Souza-Lima et al., 2011; Figura 5). 

 

  
Figura 5. Expressão em afloramento da Formação Karapotó, afloramento Igreja Nova 7. A. Visão Geral; 
B. Visão em detalhe. (Foto: Ricardo Monteiro Farias e Wagner Souza-Lima). 

 

As rochas da Formação Batinga afloram na porção central da bacia, sobre os altos 

de Japoatã, Penedo e Palmeira Alta, distribuindo-se, em subsuperfície, entre as áreas de 

São Miguel dos Campos, em Alagoas, e Carmópolis, em Sergipe, com espessura média 

estimada em 200 metros e máxima de 318 metros (Schaller, 1970; Feijó, 1995; Souza-

Lima & Farias, 2006ab; Campos Neto et al., 2007). 

O Membro Mulungu apresenta provavelmente uma distribuição mais restrita do 

que a do Membro Boacica, com melhor expressão na área do Domo de Igreja Nova, em 

Alagoas (Souza-Lima & Farias, 2006b). 

As rochas da Formação Batinga estão depositadas em contato discordante ora 

sobre o embasamento cristalino, ora sobre os ortoconglomerados e arenitos quartzosos 

da Formação Karapotó (Souza-Lima & Farias, 2006b), que ocorrem de forma 

aparentemente limitada na bacia. Outra discordância, neocarbonífera a eopermiana, a 

separa da Formação Aracaré (Souza-Lima & Farias, 2006b). Entretanto, de acordo com 

Schaller (1970), na área sul de Sergipe, onde esta última formação está ausente por 

erosão, o contato superior da Formação Batinga ocorre com a Formação Bananeiras.  

A B 
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Caputo (1984) sugeriu uma discordância entre os membros Mulungu e Boacica. 

Porém, de acordo com Souza-Lima & Farias (2006b), o contato entre estas duas 

unidades ainda não é bem definido. Supõe-se que a deposição do Membro Boacica 

ocorra em onlap sobre o Membro Mulungu, ou sobre os ortoconglomerados da 

Formação Karapotó (Souza-Lima et al., 2011), sendo provável a interdigitação dos dois 

membros, pelo menos na sua porção superior. 

Os melhores afloramentos desta unidade são encontrados em torno do Domo de 

Igreja Nova, em Alagoas, e ao longo da estrada de ferro próximo à Estação Ferroviária 

de Batinga, em Sergipe (Souza-Lima et al., 2002). 

 

5. 2. O Carbonífero 

 

5.2.1. Eventos geológicos e biológicos 

 

Na escala de tempo geológico, a Era Paleozoica está compreendida entre 542 e 

251 Ma. O Paleozoico está dividido nos seguintes períodos: Cambriano, Ordoviciano, 

Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, do mais antigo para o mais recente 

(Press et al., 2006). O período Carbonífero, que representa a idade da unidade estudada, 

está compreendido entre 359,2 e 299 Ma, sendo dividido em duas épocas: Mississipiano 

(entre 359,2 e 319 Ma), andar inferior e o Pensilvaniano (entre 318 e 299 Ma), andar 

superior (Gradstein et al., 2004). 

A vida no Carbonífero foi marcada por uma diversidade de acontecimentos. A 

fauna era amplamente constituída de artrópodes, moluscos, anfíbios e peixes. A flora 

era bastante expressiva consistindo-se predominantemente, de plantas vascularizadas, 

semelhantes a samambaias de grande porte. Também, nesse período, se expandiram as 

gimnospermas (McAlester, 1971). Um grupo de plantas – Glossopteris – foi muito 

importante na diversificada flora do Gondwana (Vijaya, 1998). Essa abundância de 

plantas transformou o Carbonífero num período importante em termos econômicos para 

a atualidade, já que comporta a grande maioria das reservas mundiais de carvão. Os 

maiores depósitos de carvão do hemisfério norte provêm deste período, originados das 
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exuberantes florestas de clima úmido e tropical que cobriam os continentes lá situados 

(Figura 6). 

 

  
Figura 6. Cenários do Período Carbonífero exibindo extensas florestas de clima tropical úmido no 
hemisfério norte. A. Disponível em: http://www.search4dinosaurs.com/rb_carboniferous.html; B. 
Disponível em: http://www.fossilmuseum.net/fossil-art/fossilart.htm; C. Disponível em: 
http://www.bizley.com/gallery/prehistoric/palaeozoic/carboniferous/1205-carboniferous-with-
scorpion-225; em 28/01/2013.  

 

No hemisfério sul reinava um clima muito frio, decorrente da glaciação austral 

(Figura 7). Invertebrados como braquiópodes, briozoários, cefalópodes, gastrópodes, 

bivalves e crinoides eram abundantes nos mares. No Carbonífero, invertebrados como 

artrópodes e trilobitas já se apresentavam em declínio, enquanto os graptólitos foram 

totalmente extintos nesse período (Park & Gierlowski-Kordesch, 2007). 

 

 
Figura 7. Cenários da glaciação austral que ocorria no hemisfério sul durante o Carbonífero. A. 
Disponível em: http://www.montanha.bio.br/geverest_mud_clima.htm; B. Disponível em: 
http://www.territorios.com.br/relato/bra/680/foto-da-semana-53.  

 

No final do Carbonífero surgiram os primeiros tetrápodes amniotas, animais que 

não mais dependiam da água para sua reprodução (Bertini, 2000). Nesse contexto, os 

tetrápodes puderam se dispersar mais amplamente ao longo das massas de terra (Dias, 

2011). 

A B C 

A B 
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5.2.2. Paleogeografia do Carbonífero 

 

Do ponto de vista geotectônico, durante o Carbonífero, o sul do Gondwana estava 

se movendo sobre o Pólo Sul, recebendo uma extensiva glaciação. O avanço e o recuo 

das massas de gelo produziram mudanças globais, em relação ao nível do mar, que 

afetaram os padrões de sedimentação sobre os crátons (Wicander et al., 2011). Os 

depósitos glaciais relacionados a este evento são observados na Bolívia, na margem 

oeste da Austrália e no lado oriental de Gondwana, incluindo Argentina, Brasil, 

Uruguai, África do Sul, Antártica e Índia (Limarino et al., 2002). 

Ainda no Eocarbonífero registra-se o início de um processo de colisão entre a 

Laurásia e o Gondwana que perdurou até o final desse período. A fase final dessa 

colisão resultou na formação das montanhas Ouachia de Oklahoma, a partir da 

compressão durante o Neocarbonífero e Eopermiano. Em outros lugares, a Sibéria 

colidiu com o Cazaquistão e se moveu em direção à margem Uralina da Laurásia 

(Báltica), colidindo com ela durante o Eopermiano (Wicander et al., 2011). 

As reconstruções paleogeográficas mostram que, no final do Carbonífero, o 

Gondwana estaria posicionado na região austral (Figura 8). Nesse contexto a bacia de 

Sergipe-Alagoas ocuparia uma posição peri-glacial (Souza-Lima, 2006f), conforme 

evidenciado pelos registros sedimentares da Formação Batinga e também em unidades 

cronocorrelatas, a exemplo da Formação Curituba, situada na bacia de Tucano Norte. 

As estruturas sedimentares que foram observadas nesta seção (Figura 9) e que 

evidenciam esse tipo de ambiente são os depósitos atribuídos a tilitos de alojamento e 

sedimentos submetidos à ação direta de icebergs, com sulcos implantados sobre os 

sedimentos inconsolidados a semi-consolidados observados na Formação Curituba 

(Rocha-Campos et al., 2003). 
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Figura 9. A. Escavação de iceberg, observada na localidade de Curituba (SE). Estrias ocorrem sobre as 
bermas e interior do sulco. Notar abas de arenito escorregado da berma recobrindo estrias no interior do 
sulco (Foto: Ricardo Monteiro Farias e Wagner Souza Lima: 21/01/2008). B. Modelo de formação dos 
sulcos pela passagem de icebergs sobre sedimento inconsolidado sugerido por Rocha-Campos et al., 
(2003). 

 

 

 

 
 
Figura 8. Reconstrução paleogeográfica do Carbonífero (cerca de 300 milhões de anos). Nessa época, o 
Gondwana estaria posicionado na região austral, sofrendo forte influência glacial na porção sul. A bacia 
de Sergipe-Alagoas estaria num contexto  peri-glacial, conforme bem evidenciado pelos registros 
sedimentares observados na Formação Batinga (Souza-Lima, 2006f). 
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5.2.3. O Carbonífero na bacia de Sergipe-Alagoas 

 

Os registros paleozoicos da bacia de Sergipe-Alagoas são constituídos por 

sedimentos que foram depositados sobre o embasamento pré-cambriano em condições 

intracratônicas (Campos Neto et al., 2007), inicialmente com uma sequencia de 

provável idade siluro-devoniana representada pelos ortoconglomerados da Formação 

Karapotó (Souza-Lima et al., 2011), em seguida por uma sequência carbonífera 

representada pelos paraconglomerados e ritmitos da Formação Batinga e 

posteriormente, por uma sequencia permiana representada pelos arenitos eólicos e 

carbonatos algálico-microbiais da Formação Aracaré. 

Embora a Formação Batinga apresente um conteúdo fossilífero muito pobre, 

algumas análises recuperaram palinomorfos (principalmente Florinites sp. e esporos) 

característicos do Eo a Mesopensilvaniano (Neocarbonífero; Brito et al., 1984, 1985; 

Dino et al., 2002).  

Os sedimentos do Membro Mulungu teriam seus depósitos relacionados a um 

contexto glacial, por ação direta das geleiras encaixadas em vales glaciais limitados por 

uma topografia relativamente pouco acentuada. Já os depósitos do Membro Boacica, 

estariam relacionados ao um contexto periglacial, associados ao retrocesso da frente 

glacial. O derretimento acentudado da capa de gelo teria originado amplos corpos 

aquosos justificando assim, a grande distribuição geográfica do Membro Boacica 

(Souza-Lima & Farias, 2006b). 

 

5.3. Ambientes glaciais 

 

De acordo com Ashley (2002), os ambientes glaciais são aqueles onde o gelo e as 

águas do degelo são os principais agentes de transporte e deposição de sedimentos. 

Abrangem tanto os ambientes em contato direto (glaciogênicos), quanto os adjacentes e 

influenciados por geleiras (proglaciais ou periglaciais). 

Nos ambientes glaciogênicos, os sedimentos estão em contato com a geleira e são 

depositados pelo gelo ou por águas de degelo. De acordo com a posição em relação à 

geleira, podem ser subdivididos em subglacial (na base da geleira), supraglacial (sobre a 
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geleira) e englacial (dentro da geleira). Os ambientes proglaciais abrangem tanto a zona 

de contato com a margem da geleira quanto seus arredores, desde que haja ainda 

influência do gelo ou da água de degelo, como no ambiente flúvio-glacial. Nos 

ambientes glácio-lacustres e glácio-marinhos, a geleira e icebergs que dela se 

desprendem atuam como fonte de detritos para sítios deposicionais situados além dos 

domínios da geleira (Assine & Vesely, 2008). 

Os ambientes glaciais estão restritos hoje apenas às regiões polares e às porções 

mais altas de cadeias montanhosas. Contudo os ambientes glaciais tiveram expressão 

geográfica muito maior em diversas épocas do passado geológico, devido às extensas 

glaciações sofridas pelo planeta. No Brasil, evidências de glaciações pretéritas estão 

registradas em unidades estratigráficas de diversas idades, do Neoproterozoico ao 

Paleozoico, em diferentes partes do país (Rocha-Campos & Santos, 2008). 

 

5.3.1. Sistemas deposicionais glácio-lacustres 

 

O ambiente lacustre, de modo geral, caracteriza-se por apresentar água 

relativamente tranquila, normalmente doce, embora possam existir lagos com água 

salgada e até hipersalina situando-se comumente no interior do continente (Neumann et 

al., 2008). Na natureza existem diversos tipos de lagos, que podem ser classificados 

segundo alguns critérios. Entre eles: origem (ou gênese), qualidade da água (química, 

físico-química ou biológica) e regimes hidrológicos ou hidrodinâmicos e climáticos 

(Neumann et al., 2008). De acordo com Ashley (2002), os lagos glaciais, que 

representam a parte de interesse desse estudo, são definidos como corpos de água 

estacionária formado por atividades glaciais, cujo leito pode ter sido escavado na rocha 

do substrato ou simplesmente foi barrado por depósitos da “morena frontal” ou 

“terminal” (Figura 10). Esses lagos podem se formar em uma variedade de situações, 

seja na frente da geleira, na região proglacial ou subglacial e até supraglacial (Rocha-

Campos & Santos, 2008).  
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Figura 10. Brazo Rico, do Lago Glacial Argentino (Parque Nacional Los Glaciares, Argentina), lago 
glacial formado pelo represamento das águas de degelo da geleira Perito Moreno por morenas frontais, 
visíveis em primeiro plano. Foto: Wagner Souza-Lima. 

 

Uma maneira comum de formação de lagos é por represamento da água de degelo 

pelos depósitos de morenas, na frente ou lateralmente a geleira. As próprias geleiras 

podem também causar represamento. Os lagos podem se formar em depressões 

causadas pelo derretimento das massas de gelo estagnado dentro do sedimento glacial. 

A concentração de água de degelo pode também levar à formação de acumulações 

embaixo do gelo. Finalmente, em escala maior, grandes lagos proglaciais podem 

formar-se junto à margem de mantos de gelo em recuo, preenchendo depressões 

causadas pelo rebaixamento isostático da crosta da Terra, em razão do enorme peso do 

gelo (Rocha-Campos & Santos, 2008). 

A sedimentação e as características dos depósitos glácio-lacustres são controladas 

pelas propriedades físicas e químicas dos lagos. Temperatura, salinidade e o conteúdo 

do sedimento em suspensão, e em muito menor grau, a quantidade de gases dissolvidos 

(O2 e CO2) e pressão hidrostática são fatores que influenciam a densidade da água dos 

lagos, fator primordial que governa os processos que aí ocorrem (Rocha-Campos & 

Santos, 2008). 

As partículas sedimentares são introduzidas nos lagos glaciais a partir das 

correntes de água de degelo, que podem provir de distâncias variáveis, quando a 

margem da geleira não está em contato com a água, ou por descarga direta a partir de 
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condutos na base das geleiras ou em posição englacial. Correntes de água de degelo que 

entram em lagos carregando sedimentos podem deslocar-se junto à superfície, no meio 

ou rente ao fundo do lago, dependendo de sua densidade em relação à da água (Ashley, 

2002), podendo ser classificados respectivamente como fluxos hiperpicnais, 

homopicnais e hipopicnais. 

O fluxo hiperpicnal é produzido quando a densidade da água do rio é maior do 

que a densidade da água que está na bacia de recepção. Esta água de densidade mais 

elevada fluirá abaixo da água que está na bacia receptora por causa da diferença de 

densidade. Uma zona de mistura ocorre ao longo da borda externa do fluxo (Figura 11). 

Como a água do rio corre por baixo (maior densidade) da água que está na bacia 

receptora (menor densidade), ela irá erodir os sedimentos de fundo previamente 

depositados. Mais a jusante na bacia de recepção, o fluxo eventualmente depositará os 

sedimentos erodidos como turbiditos.  

 

 

 
 
Figura 11. Modelo mostrado o processo de sedimentação em fluxo hiperpicnal. A densidade do meio 
transportador é maior que a do meio receptor e, desse modo, os sedimentos são transportados junto ao 
substrato por corrente de turbidez. Nesse caso, não se formam deltas verdadeiros, mas sim “leques 
submarinos” que se depositam ao sopé dos taludes continentais, nas desembocaduras de canhões 
submarinos (modificado de Boggs, 1995). Disponível em: http://www.sepmstrata.org/page.aspx? 
pageid=318, no dia 12/01/2013.  
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O fluxo homopicnal ocorre quando a densidade da água do rio é igual à densidade 

da água que está na bacia receptora. Este tipo de fluxo está associado com mistura 

rápida ao longo do fluxo geral. Há também a deposição abrupta dos sedimentos 

transportados do rio para a bacia de recepção (Figura 12).  

 

 
Figura 12. Modelo mostrado o processo de sedimentação em fluxo homopicnal. Nesse caso, a densidade 
do meio transportador (rio) é praticamente igual à do meio receptor (lago). Assim, a sedimentação 
progride nas três dimensões formando deltas do tipo Gilbert ou deltas lacustres (modificado de Boggs, 
1995). Disponível em: http://www.sepmstrata.org/page.aspx?pageid=316, no dia 12/01/2013.  

 

O fluxo hipopicnal ocorre quando a densidade da água do rio é menor do que a 

densidade da água que está na bacia de recepção. Sob estas condições, a água do rio 

fluirá por cima da água da para a bacia receptora e as partículas sedimentares em 

suspensão (silte e argila) serão depositadas gradualmente na área do prodelta. As 

partículas de silte e argila em suspensão depositam-se através do processo de floculação 

(Figura 13).  

Os detritos glaciais provêm de concentrações formadas supraglacialmente ou 

incluídas na zona basal do gelo, normalmente transportadas por algum tipo de fluxo 

aquoso denso. Outra maneira envolve a queda de partículas a partir do derretimento de 

massas flutuantes de gelo, os icebergs, mecanismos denominado chuva de partículas 

(rain out). O caso mais conhecido resulta na deposição de clastos caídos, ou seixos 

pingados (dropstones; rafted clasts; Assine & Vesely, 2008). 
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Figura 13. Modelo mostrado o processo de sedimentação em fluxo hipopicnal. Nesse caso a densidade do 
meio transportador é menor que a do meio receptor e, dessa maneira, os sedimentos movem-se mais 
denso. Esta situação é mais característica dos deltas originados por rios que desaguam em marés e 
oceanos (modificado de Boggs, 1995). Disponível em: http://www.sepmstrata.org/page.aspx?pageid=318, 
no dia 12/01/2013. 
 

De acordo com Ashley (2002) um lago de origem glacial pode estar situado em 

contato com a geleira (lago proximal) ou distante dela (lago distal). Quando situado em 

contato com geleira, o lago recebe sedimentos através de material derivado de 

desagregação de blocos da margem da geleira, queda de clastos de gelo flutuante, de 

correntes de fundo provenientes de túneis englaciais e/ou subglaciais, e de fluxos 

sedimentares de gravidade (Figura 14). 

Leques subaquosos podem se formar quando a entrada de fluxos de degelo ocorre 

através de túneis subglaciais próximo ao fundo do lago. Neste caso, a fração grossa é 

transportada pelo fundo na forma de sistemas de outwash subaquosos, enquanto que a 

fração fina entra em suspensão e decanta lentamente. A densidade da água de degelo 

que entra no corpo d’água é maior que a da água do meio, o que favorece o 

desenvolvimento de correntes de turbidez (fluxo hiperpicnais; Assine & Vesely, 2008). 
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Figura 14. Sedimentação em lagos glaciais em contato com a geleira - lago proximal (Assine & Vesely, 
2008). 

 

As desagregações de blocos na margem da geleira formam icebergs que se 

deslocam através da correnteza, liberando detritos à medida que derretem. Os registros 

mais importantes são clastos relativamente grandes (variando de seixos a matacões) que 

se desprendem do gelo, caindo no fundo e produzindo distúrbios na estratificação dos 

depósitos finos. Os icebergs podem, eventualmente, tocar o fundo e produzir sulcos de 

arrasto de quilhas de gelo nos sedimentos inconsolidados (Figuras 9A e 9B; Assine & 

Vesely, 2008).  

Quando o lago glacial não está em contato direto com a geleira, a entrada de água 

e de sedimentos se dá principalmente através de sistemas flúvio-glaciais que, ao 

penetrar no lago, formam plumas de sedimentos em suspensão, originando deltas 

glácio-lacustres (Figura 15). Devido à granulometria grossa e ao volume elevado da 

carga sedimentar, deltas lacustres em ambientes alimentados por correntes de degelo 

tendem a possuir taludes deposicionais íngremes, levando à ocorrência de uma grande 

variedade de processos gravitacionais, como deslizamentos de massa, fluxos de detritos 

e correntes de turbidez. Os depósitos mais característicos dos lagos glaciais distais são 

os varvitos, que são depósitos clásticos finos de aspecto rítmico (ritmitos), compostos 

por siltitos e folhelhos alternados. Os pares possuem espessuras de poucos milímetros a 

poucos centímetros. Os níveis mais grossos exibem contatos basais bruscos e 

apresentam-se no geral gradados, transicionando para os níveis mais finos (Assine & 

Vesely, 2008). 
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Figura 15. Sedimentação em lagos distais (Assine & Vesely, 2008). 

 

Os varvitos têm a sua origem relacionada a variações sazonais (estações do ano). 

Durante a estação verão, sistemas aluviais proglaciais abastecem o lago, trazendo 

sedimentos que ficam em suspensão na água. Por se apresentarem mais pesadas, as 

partículas de areia muito fina e silte depositam-se rápido, enquanto que a argila decanta 

mais lentamente. No período do inverno a água da superfície do lago pode congelar, 

formando uma camada de gelo por toda sua extensão e impedindo nova entrada de 

sedimentos, depositando-se então somente a fração argila. Com a volta do verão o 

processo de degelo ocorre e há nova entrada de sedimentos no lago. A repetição destes 

fenômenos todos os anos produz uma alternância regular de lâminas sílticas e argilosas, 

que constituem os varvitos (Rocha-Campos & Santos, 2008). 

 

5.3.2. Sistemas deposicionais deltaicos em contexto glacio-lacustre 

 

Deltas são depósitos situados na desembocadura de um rio em um corpo de água 

(por exemplo, um mar, lago ou oceano), formados quando a sedimentação ocorre mais 

rapidamente do que o retrabalhamento pelos agentes da bacia receptora. São 

necessariamente progradantes e formam-se sob a influência de vários fatores, desde a 

tectônica e o clima até as características do fluxo de carga (Ferraz et al., 2007). 

Para que seja formado um delta é necessária uma corrente aquosa carregada de 

sedimentos que fluam em direção ao um corpo aquoso em relativo repouso. A partir da 

desembocadura, as velocidades das correntes diminuem gradativamente de modo que 
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sedimentos com velocidades de decantação cada vez menores são depositados no 

mesmo sentido. Mas, para que os sedimentos transportados por um rio se acumulem em 

sua desembocadura e resultem na formação de um delta, se faz necessário que a energia 

da bacia receptora não alcance o nível suficiente para transformá-lo e redistribuí-lo ao 

longo da costa. Portanto da relação de atuação da carga sedimentar, transportada pelo 

rio, e da energia do meio receptor pode resultar na construção de um delta ou na 

formação de um estuário (Ferraz et al., 2007). 

Os deltas glaciolacustrinos, que representam a parte de interesse desse estudo, são 

tipicamente construtivos, com ação fluvial (a corrente do degelo) dominante (Rocha-

Campos & Santos, 2008). 

De acordo com Nichols (2009) os deltas, de maneira geral, estão divididos em três 

subambientes ou províncias de sedimentação: planície deltaica, frente deltaica e 

prodelta: 

a) Planície deltaica: constitui a superfície sub-horizontal adjacente à 

desembocadura da corrente fluvial. As diferentes unidades sedimentares dessa 

província, exibindo relações complexas entre elas, são denominadas coletivamente 

depósitos de topo. 

A planície deltaica abrange a parte subaérea da estrutura deltaica onde, em geral, a 

corrente principal se subdivide em distributários. Ela é formada por fácies arenosas de 

canais distributários ou estuarinos, fácies areno-lamosas de lobos/subdeltas de crevasse 

e de areias interdistributárias, ou cordões arenosos praiais associados ou não a lagunas 

(Castro & Castro, 2008).  

Nos canais distributários com diques marginais, nos canais ativos e abandonados, 

nos canais meandrantes espera-se sedimentações com ciclos de granodecrescência ou 

fine upward, areias e pelitos. De acordo com Nichols (2009) nas planícies 

interdistributárias espera-se depósitos de rompimento de diques marginais, pelitos, 

gretas de ressecamento e restos vegetais. 

b) Frente deltaica: representa a área frontal de sedimentação deltaica, subaquosa 

que gradam sobre o prodelta. A velocidade da corrente fluvial unidirecional decresce 

radialmente. Nesse subambiente depositam-se areias espessas com estratificação 

cruzada acanalada, estratificação sigmoidal. A progradação gera ciclos com 
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granocrescência ascendente ou coarsening upward com espessamento para o topo 

(Castro & Castro, 2008). 

c) Prodelta: de acordo com Reineck & Singh (1975) a sedimentação prodeltaica é 

essencialmente pelítica e representa a parte mais avançada de deposição dos sedimentos 

carreados pelo rio para a bacia receptora. 

 

5.3.3. Depósitos turbidíticos em contexto glacio-lacustre 

 

Turbiditos são depósitos de sedimentação episódica. Um pulso de corrente de 

turbidez, transportando expressivo volume de sedimentos, leva apenas minutos ou horas 

para percorrer longos trechos da bacia e depositar sua carga (Della Fávera, 2001). 

O desenvolvimento de sistemas turbidíticos está relacionado com a um conjunto 

de fatores, sendo eles: a existência de um corpo de água amplo e profundo (mar ou 

lago); o abundante transporte de sedimentos para esse corpo de água e um declive 

acentuado no fundo desse corpo de água (Della Fávera, 2001). 

A existência de transporte sedimentar abundante para uma área submersa com 

forte declive provoca a sua instabilização gravitacional e deslizamento ao longo desse 

plano inclinado. Nesse processo, o sedimento é “forçado” a incorporar a água em que se 

desloca, originando “enxurradas sub-aquosas” chamadas de “correntes de turbidez” 

(Nichols, 2009). 

A deposição dos sedimentos dá-se gradualmente devido ao atrito com o fundo e 

com o meio aquoso e com a consequente perda de velocidade. Os fluxos perdem 

competência e progressivamente largam os grãos mais grossos, perdendo assim também 

viscosodade e capacidade de transporte. Gradualmente passa-se de fluxos gravitacionais 

de detritos para fluxos de lama e finalmente para deposição por decantação. Os 

processos de sedimentação e transporte observado são os slumps (escorregamento), os 

fluxos de detritos e o fluxos de lama, gerando depósitos granodecrescentes ascendente 

fine upward (Nichols, 2009). 

Em ambientes glácio-lacustres os turbiditos se formam a partir da forte 

sedimentação de leques aluviais na borda de lagos profundos consequentemente 

gerando lobos gravitacionais de granulação grossa em meio a depósitos finos. Os fortes 
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fluxos sedimentares fluviais adentrando um lago profundo geram fluxos hiperpicnais 

provocando assim as correntes de turbidez (Ashley, 2002). 

 

5.4. Icnofósseis 

 

Icnofósseis ou traços-fósseis são estruturas biogênicas que refletem o 

comportamento dos organismos que viveram em épocas passadas. Estão de certa forma, 

relacionadas à morfologia de seu produtor, podendo ser representados por pegadas, 

pistas, escavações e perfurações, incluindo ainda coprólitos, ninhos, teias de aranha, 

casulos, etc. (Bertling et al., 2006). 

A definição mais atual de traço-fóssil, proposta por Bertling et al. (2006), 

corresponde a uma estrutura morfologicamente recorrente resultante da atividade vital 

de um organismo individual (ou grupo monoespecífico de organismos) que modifica o 

substrato. 

Os traços-fósseis devem ser vistos como resultantes da combinação de três 

parâmetros intimamente ligados: substrato, organismo produtor e comportamento 

(Gibert et al., 2004). Segundo Ekdale (1985) os icnofósseis podem fornecer 

informações das populações como abundância, diversidade e densidade, dados 

relevantes na interpretação das estratégias populacionais (espécies oportunistas ou de 

equilíbrio).  

Segundo Fernandes et al. (2007) as estruturas biogênicas correspondem àquelas 

produzidas pela atividade de um organismo sobre ou dentro de um substrato 

inconsolidado, podendo ser classificadas como: 

 Estruturas de bioturbação - refletem o rompimento das características de uma 

estratificação biogênica ou física pela atividade de um organismo, tais como pegadas, 

pistas e escavações;  

 Estruturas de bioestratificação - consistem em estruturas estratificadas 

resultantes das atividades de organismos, como os estromatólitos; 

 Estruturas de biodeposição - refletem a produção ou concentração de 

sedimento por organismos, como as pelotas fecais e produtos de bioerosão. As 

estruturas de bioerosão resultam da escavação mecânica ou bioquímica produzida por 
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um organismo em substratos consolidados (rochas, troncos, conchas, ossos), como 

perfurações e marcas de raspagem. 

Os icnofósseis revelam algumas vantagens sobre os fósseis corporais. Primeiro 

por serem representantes diretos de uma biocenose, já que ocorrem in situ. Em segundo 

lugar, por serem registrados com maior frequência em determinados tipos de rochas 

(como siltitos e arenitos) em que os fósseis corporais são menos comuns e, muitas 

vezes, mal preservados. E, além disso, pela tendência da diagênese em aumentar a 

visibilidade dos icnofósseis, enquanto os fósseis corporais têm suas estruturas de detalhe 

destruídas.  

Os icnofósseis do ponto de vista paleobiológico, representam na maioria das vezes 

a única evidência da existência de um grande número de organismos desprovidos de 

partes duras. Mesmo fornecendo poucos detalhes acerca da morfologia do organismo 

produtor, certos icnofósseis são suficientemente evidentes para permitir uma diagnose 

dele, como ocorre, por exemplo, com as pistas deixadas por alguns artrópodes. Além 

disso, os icnofósseis são também a única evidência direta dos modelos de 

comportamento (Etologia) dos organismos do passado em estudos paleoecológicos. A 

etologia é bastante variada, apresentando desde estruturas de locomoção até as de 

alimentação. Com relação à paleoecologia, podem auxiliar na documentação de taxas de 

sedimentação, servir como indicadores de profundidade, oxigenação e salinidade, 

permitindo o conhecimento sobre paleoambientes de sedimentação (Fernandes et al., 

2007). 

De acordo com Fernandes et al. (2007), os icnofósseis podem ser classificados 

sobre vários aspectos distintos, os principais são: 

 Classificação preservacional (ou estratinômica) 

Descreve e classifica os icnofósseis com relação ao seu modo de preservação e 

ocorrência na rocha, se como um relevo completo incluso na rocha ou um semi-relevo 

(apenas metade inferior ou superior), disposto no limite entre camadas. A apresentação 

mais comum de icnofósseis a forma denominada por relevo de limite, a qual tanto pode 

estar presente na base (hiporrelevo) ou no topo (epirrelevo) de uma camada, tomando a 

forma côncava (negativa) ou convexa (positiva; Figura 16). Por outro lado, os relevos 

de clivagem resultam da ação de apêndices refletidos nos níveis em subsuperfície, 
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através da deformação das lâminas sedimentares abaixo da interface sedimentar 

(Fernandes et al., 2002).  

 

 
Figura 16. Modelo mostrando a classificação estratinômica e as formas de preservação dos icnofósseis. 
Esquema adaptado de Fernandes et al. (2007). 

 

 Classificação etológica (ou comportamental) 

 

A classificação etológica compreende o estudo ou interpretação do 

comportamento dos organismos refletido através dos seus traços. As estruturas 

biogênicas refletem tal comportamento e a sua resposta às condições ambientais locais 

provendo informações importantíssimas a cerca do ambiente circundante (Figura 17). 

Basicamente, os icnofósseis estão classificados em dez categorias (Fernandes et al., 

2007): icnitos de repouso (Cubichnia), icnitos de locomoção (Repichnia), icnitos de 

pastagem (Pascichnia), icnitos de alimentação (Fodinichnia), icnitos de habitação 

(Domichnia), icnito de escape (Fugichnia), icnitos de equilíbrio (Equilibrichnia), icnitos 

de armadilha e cultivo (Agrichnia), icnitos de predação (Preadichnia) e icnitos de 

nidificação (Calichnia).  
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Figura 17. Modelo esquemático apresentado por Carvalho & Fernandes (2010) sobre a classificação 
etológica dos icnofósseis. 

 

 Classificação taxonômica (ou sistemática) 

 

Compreende a classificação dos icnofósseis de acordo com a sua sistemática e 

nomenclatura. Os icnofósseis não são organismos, nem também são partes de um. Por 

esse motivo não podem ser aplicadas as regras sistemáticas adotadas pelo Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica. Do ponto de vista taxonômico, esse mesmo 

código permite que os icnólogos adotem nomes em nível de gênero e de espécie 

segundo diferenças morfológicas (facilitando a comunicação entre os pesquisadores dos 

diversos países). Para se evitar confusão com a nomenclatura binomial utilizada na 

designação dos fósseis corporais, os icnofósseis são designados como icnogêneros e 

icnoespécies, cabendo-lhes sufixos próprios nos epítetos icnogenéricos como -ichnus, -

ichnites e -opus (Fernandes et al., 2002). 
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Outra característica marcante que os icnofósseis promovem é a caracterização de 

fácies sedimentares. Uma icnofácies consiste numa associação de icnofósseis que 

aparece de forma recorrente na coluna estratigráfica, ao longo do tempo geológico. As 

icnofácies indicam ambientes marinhos (Psilonichnus, Trypanites, Glossifungites, 

Teredolites, Entobia, Gnatichnus, Skolithos, Cruziana, Zoophycos, Nerites), lacustres 

(Mermia) e ambientes continentais (Coprinisphaera, Scoyenia; Fernandes et al.; 2007). 

Outros autores tais como Buatois & Mángano (2011) apresentam além dessas, mais 

algumas icnofácies (Figura 18).  

 

Figura 18 - Distribuição das diversas icnofácies marinhas e não marinhas apresentadas por Buatois & 
Mángano (2011).  

 

5.4.1. Icnofósseis carboníferos de sistemas glácio-lacustres 

 

Nas grandes bacias glácio-lacustres do Carbonífero verificadas no hemisfério sul 

foram observadas uma grande diversidade de traços e pistas com características 

comportamentais de pastagem e alimentação, tais como Orchesteropus, 

Didymaulichnus, Gordia, Undichna, Mermia, Rusophycus, Helminthopsis, Treptichnus, 

Cochlichnus, Planolites, Palaeophycus e outros traços (Park & Gierlowski-Kordesch, 
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2007). Ainda para os mesmos autores, apesar da grande diversidade de traços, estes 

provavelmente poderiam ter sido gerados por um único táxon. Para Buatois & Mángano 

(1998), até que a conexão do traço do animal seja definida, fica difícil de interpretar se 

estes representam uma diversidade taxonômica verdadeira ou apenas modificações 

comportamentais. Esta baixa diversidade geral observada no sul do Gondwana pode 

estar associada às condições de frio extremo decorrente da intensa glaciação ocorrida 

nesse período. A maioria dos traços foram produzidos provavelmente por artrópodes, 

porém algumas formas são características de organismos vermiformes, como por 

exemplo, larvas desses artrópodes. 

Buatois & Mágano (1993) apontam um grande diversidade para os traços-fósseis 

observados na icnofauna dos depósitos de lagos turbidíticos (não marinho) do 

Carbonífero do nordeste da Argentina que incluem: Aulichnites cf. A. parkerensis, cf. 

Bergaueria isp., Circulichnis montanus, Cochlichnus anguineus, Gordia marina, 

Haplotichnus indianaenis, Helminthoidichnites tenuis, Helminthopsis tenuis, Mermia 

carickensis, Orchesteropus atavus, Paleophycus tubulares, Planolites beverleyensis, 

Rusophycus isp., Treptichnus pollardi, Undichnia britannica, Undichnia insolentia, e 

sequências de impressões. 

 

5.4.2. Icnofósseis da Formação Batinga 

 

Os primeiros dados de icnofósseis da Formação Batinga se devem a Souza-Lima 

& Farias (2009) que identificaram alguns icnogêneros no Membro Boacica. Os 

icnofósseis presentes nos afloramentos estudados da Formação Batinga caracterizam-se 

como estruturas de bioturbação. Nesse tipo de estrutura diversos organismos, marinhos 

ou continentais, produzem uma ampla variedade de pistas, escavações e perfurações nos 

sedimentos, que podem ser interpretados como atividade de alimentação, repouso, 

locomoção e pastagem, e que resultam, muitas vezes, na destruição das estruturas 

sedimentares previamente existentes. 

Em alguns níveis desse membro, em particular nos que se apresentam 

avermelhados (oxidados), foi observada por Souza-Lima & Farias (2009) uma grande 

abundância de pistas e escavações. Esses autores realizaram um estudo preliminar onde 

foram identificados os icnogêneros Isopodichnus Bornemann 1889, Rusophycus Hall 
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1852 e Helminthoidichnites Fitch 1850 (Figura 19), uma associação característica tanto 

da icnofácies Cruziana (marinha), como Mermia (lacustre). 

   
 
Figura 19. Associação icnológica encontrada no Membro Boacica por Souza-Lima & Farias (2009). A. 
Exemplar FPH1676-I representando a icnoespécie Isopodichnus problematicus Schindewolf, 1921, em 
hiporrelevo convexo (positivo); B. Exemplar FPH1664-I representando o icnogênero Rusophycus Hall, 
1852, em hiporrelevo convexo (positivo); C. Exemplar FPH1668-I representando o icnogênero 
Helminthoidichnites Fitch, 1850. Fotos: Wagner Souza Lima. 

 

 

6. RESULTADOS 

  

6.1. Perfis estratigráficos 

 

Os afloramentos Batinga 5 (BAT-05) e Pescocinho 3 (PES-03) são afloramentos 

amplos, bem preservados e de excelente qualidade. Para o afloramento Batinga 5, 

efetuou-se o levantamento em quatro perfis distintos, devido à grande extensão do 

mesmo, como pode ser visualizado na figura 20A. A figura 20B mostra uma visão 

panorâmica do afloramento Pescocinho 3. Nos dois afloramentos estudados foram 

medidos aproximadamente 280 metros de seção no afloramento Batinga 5 e 

aproximadamente 16 metros em Pescocinho 3.  

Em ambos os afloramentos, as camadas apresentam uma geometria 

predominantemente tabular. Em alguns níveis percebe-se a ocorrência de pequenos 

falhamentos que, contudo, não comprometem o levantamento. Os afloramentos estão 

mergulhando para S/SE, estando mais acentuados quando próximos à borda da bacia, 

como é o caso do afloramento Batinga 5 (N210/45SE em BAT-05 e N240/05SE em 

PES-03). 

A B C 
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Os levantamentos estratigráficos destes afloramentos estão apresentados nas 

figuras 21 a 25. Os perfis estratigráficos observados nas figuras 21 a 24 foram 

realizados no afloramento Batinga 5 e a figura 25 mostra o perfil estratigráfico do 

afloramento Pescocinho 3. 

O perfil estratigráfico 1 (Figura 21), apresenta aproximadamente 70 metros de 

espessura, o qual mostra uma predominância de ritmitos de siltitos e folhelhos e 

secundariamente arenitos muito finos exibindo estruturas de climbing ripples, com 

níveis variando de fining a coarsening upward. 

O perfil estratigráfico 2 (Figura 22), medido lateralmente ao perfil 1, apresenta 

aproximadamente 70 metros de espessura, o qual mostra níveis significativos arenitos 

muito finos (turbiditos), pelo menos na base da seção e níveis de ritmitos de siltitos e 

folhelhos no restante da seção. São observados também estruturas de climbing ripples 

nos arenitos e níveis com variações de fining e coarsening upward. 

O perfil estratigráfico 3 (Figura 23), que sucede o perfil 2, apresenta 

aproximadamente 135 metros de espessura, mostrando níveis com intercalações de 

folhelhos, siltitos e arenitos muito finos, com predomínio de siltitos e arenitos. Em 

direção ao topo da seção observa-se a ocorrência de estruturas de climbing ripples nos 

arenitos. 

O perfil estratigráfico 4 (Figura 24), que sucede o perfil 3, apresenta 

aproximadamente 4 metros de espessura, no qual observa-se níveis de arenitos 

conglomeráticos e paraconglomerados polimíticos com matriz de arenito fino a muito 

fino. 

O perfil estratigráfico medido no afloramento Pescocinho 3 (Figura 25), apresenta 

aproximadamente 16 metros de espessura, mostra-se bastante bioturbado e exibe 

intercalações rítmicas de folhelhos, siltitos e arenitos muito fino, com estruturas de 

climbing ripples nos níveis de arenitos e de estruturas de wave and linsen em contexto 

síltico-argiloso. 
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A 

 

B 

Figura 20. A. Vista panorâmica do afloramento Batinga 5 mostrando a sua grande extensão. B. Vista 
panorâmica do afloramento Pescocinho 3.  
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Figura 21. Perfil estratigráfico 1 do afloramento Batinga 5. 
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Figura 22. Perfil estratigráfico 2 do afloramento Batinga 5. 
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Figura 23. Perfil estratigráfico 3 do afloramento Batinga 5. 
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Figura 24. Perfil estratigráfico 4 do afloramento Batinga 5. 
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Figura 25. Perfil estratigráfico do afloramento Pescocinho 3. 



 

42 

6.2. Caracterização de fácies e processos sedimentares 

 

Dentro das sucessões estratigráficas levantadas nos afloramentos Batinga 5 e 

Pescocinho 3, oito fácies sedimentares puderam ser definidas (Figuras 26 a 33): 

 

FÁCIES A: Siltitos laminados, com lâminas milimétricas de folhelhos. Esta fácies que 

se caracteriza como ritmitos indica provavelmente os depósitos lacustres. Os ritmitos 

podem ser formados por correntes de turbidez de baixa densidade em ambientes glácio-

lacustres ou glácio-marinho ou por sedimentação sazonal em lagos glaciais (Figura 26). 

 

 

 

  

 

Figura 26. Desenho esquemático e fotografia representando a Fácies A. Foto da localidade Batinga 5 
(legenda e escala, ver figura 22). 

 

 

FÁCIES B: Interlaminações rítmicas de siltitos laminados e maciços de coloração cinza 

esbranquiçados, folhelhos e arenitos muito finos de coloração creme, exibindo padrões 

de coarsening upward. Estes depósitos caracterizam o prodelta, sendo as areias 

provenientes da frente deltaica situada a montante (Figura 27). 

 

BAT-05  
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Figura 27. Desenho esquemático e fotografia representando a Fácies B. Foto da localidade Batinga 5 
(legenda e escala, ver figura 22). 

 

 

FÁCIES C: Intercalações rítmicas de siltitos laminados e maciços de coloração cinza 

esbranquiçados, folhelhos e arenitos muito finos de coloração creme, exibindo padrões 

de fining upward. Registram as sucessões turbidíticas depositadas no fundo do lago 

(Figura 28). 

 

  

 

Figura 28. Desenho esquemático e fotografia representando a Fácies C. Foto da localidade Batinga 5 (legenda e 
escala, ver figura 22). 

 

BAT-05  

BAT-05  
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FÁCIES D: Interlaminações de siltitos laminados e maciços de coloração cinza-

esbranquiçada, com arenitos muito finos exibindo climbing ripples. Fácies que pode 

representar tanto os depósitos turbidíticos como os prodeltaicos (Figura 29). 

 

 

 

 

Figura 29. Desenho esquemático e fotografia representando a Fácies D. Foto da localidade Batinga 5 
(legenda e escala, ver figura 21). 

 

 

FÁCIES E: Arenitos conglomeráticos e paraconglomerados polimíticos com matriz de 

arenito fino a muito fino, de coloração marrom, sub-anguloso a sub-arredondado, com 

seleção regular a ruim, coeso, contendo blocos e seixos de granitos e quartzos, 

caracterizando depósitos fluviais, tilitos subaquosos e detritos englaciais (debris 

englaciais; Figura 30).  

 

 

 

 

 

BAT - 05 
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Figura 30. Desenho esquemático e fotografia representando a Fácies E comprovando uma interdigitação 
dos Membros Mulungu e Boacica. Foto da localidade Batinga 5 (legenda e escala, ver figura 24). 

 

FÁCIES F: Arenito maciço, fino a muito fino, de coloração creme, com seleção regular 

a boa, friável, ficando mais fino o topo da camada, característicos provavelmente de 

depósitos turbidíticos (Figura 31).  

 

 
 

 

Figura 31. Desenho esquemático e fotografia representando a Fácies F. Foto da localidade Batinga 5 
(legenda e escala, ver figura 22). 

 

BAT-05 

BAT-05 

BAT-05 
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FÁCIES G: Interlaminações de folhelhos e siltitos com oxidação caracterizando 

provavelmente depósitos de planícies distributárias e de crevasses (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Desenho esquemático e fotografia representando a Fácies G. Foto da localidade Pescocinho 3 
(legenda e escala, ver figura 22). 

 

 

FACIES H: Estruturas de “wavy and linsen” em contexto argilo-siltoso caracterizando 

a porção mais distal da frente deltaica, já bem próximo ao prodelta (Figura 33). 

 

  

 

Figura 33. Desenho esquemático e fotografia representando a Fácies H. Foto da localidade Pescocinho 3 
(legenda e escala, ver figura 25; foto: Wagner Souza Lima). 

 

 

PES-03 

PES-03 
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6.3. Sistemática Icnológica 

 

Icnogênero Isopodichnus Bornemann, 1889 

Isopodichnus problematicus Schindewolf, 1928  

Figura 34 

MATERIAL: 13 exemplares provenientes da localidade Batinga 5 (FPH1574-I, 

FPH1582-I, FPH1583-I, FPH1604-I, FPH1605-I, FPH1611-I, FPH1612-I, FPH1613-I, 

FPH614-I, FPH1615-I, FPH1616-I, FPH1617-I, FPH1619-I) e 21 exemplares 

proveniente da localidade Pescocinho 3 (FPH1626-I, FPH1627-I, FPH1630-I, 

FPH1633-I, FPH1635-I, FPH1644-I, FPH1645-I, FPH1651-I, FPH1652-I, FPH1656-I, 

FPH1656-I , FPH1657-I, FPH1659-I, FPH1663-I,  FPH1669-I , FPH1671-I , FPH1673-

I, FPH1674-I, FPH1675-I, FPH1676-I, FPH1678-I).  

DIAGNOSE: Icnito composto, dimórfico, constituído de pistas bilobadas com cerca de 

6 mm de largura, retas ou curvas, dotadas de estriações transversais ou em chevron, 

associadas com impressões em forma de grãos de café (Fernandes et al., 2002). 

DESCRIÇÃO: Pistas bilobadas com cerca de 6 mm de largura, em hiporrelevo convexo 

ou epirrelevo côncavo, separadas por uma crista pouco proeminente, com estriações 

transversais que conferem um aspecto granular às pistas, nem sempre contínuas. Por 

vezes associadas ao icnogênero Rusophycus. A trajetória do traço é levemente curva 

(Figura 34). 

CLASSIFICAÇÃO ETOLÓGICA: Icnito de locomoção (Repichnia) e de repouso 

(Cubichnia; Fernandes et al., 2002). 

DISCUSSÃO: A constituição composta dimórfica de Isopodichnus, com dois tipos de 

icnitos, de locomoção e repouso, apresenta características morfológicas semelhantes à 

Cruziana e Rusophycus, porém difere apenas pelo seu tamanho reduzido (Fernandes et 

al., 2002). Essas pistas podem ter ser geradas por organismo bentônico (pistas 

contínuas) ou nectônico (pistas descontínuas). Normalmente são interpretados como 

produtos de atividades de trilobitas, porém, devido às dimensões muito reduzidas e 

uniformidade dos traços, é provável que tenham sido gerados por atividade de 

crustáceos branquiópodos e/ou notostráceos. De acordo com Souza-Lima & Farias 

(2009), provavelmente corresponde à icnoespécie Isopodichnus problematicus 
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Schindewolf, 1921, por vezes, referida ao icnogênero Cruziana, com o qual pode 

apresentar homeomorfia.  

OCORRÊNCIA: Os traços são mais frequentes em fácies turbidíticas de siltitos e 

folhelhos observados nos prodeltas, embora existam representantes que foram 

encontrados em níveis mais arenosos. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA: Cambriano-Triássico (Fernandes et al., 2002). 

  
  

  

 
 
Figura 34. Exemplares do icnogêneros Isopodichnus do Membro Boacica da Formação Batinga: A. Exemplar 
FPH1614-I preservado em hiporrelevo convexo da localidade Batinga 5; B. Exemplar FPH1615-I preservado 
em hiporrelevo convexo da localidade Batinga 5; C. Exemplar FPH1652-I preservado em epirrelevo côncavo 
da localidade Pescocinho 3; e D. Exemplar FPH1644-I preservado em hiporrelevo convexo da localidade 
Pescocinho 3; E. Exemplar FPH1659-I preservado em hiporrelevo convexo, mostrando o icnogênero 
Isopodichnus (seta amarela) em associação com o icnogênero Rusophycus (Foto: Wagner Souza-Lima). 

 

A B 

C D 

E 
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Icnogênero Rusophycus Hall, 1852 

Rusophycus isp. 

Figura 35 

MATERIAL: 26 exemplares proveniente da localidade Pescocinho 3 (FPH1622-I, 

FPH1625-I, FPH1629-I, FPH1636-I, FPH1637-I, FPH1643-I, FPH1644-I, FPH1646-I, 

FPH1648-I, FPH1650-I, FPH1653-I, FPH1655-I, FPH1658-I, FPH1660-I, FPH1661-I, 

FPH1662-I, FPH1664-I, FPH1665-I, FPH1666-I, FPH1667-I, FPH1670-I, FPH1672-I, 

FPH1677-I, FPH1679-I, FPH1680-I, FPH1681-I). 

DIAGNOSE: Escavações bilobadas de orientação horizontal, cujos lobos podem apresentar-se 

de forma oval; podem ser lisas ou ter ranhuras oblíquas (Fernandes et al., 2002). 

DESCRIÇÃO: Impressões ovais em forma de “grãos de café”, isoladas ou associadas a 

uma das extremidades do icnogênero Isopodichnus, em hiporrelevo convexo ou 

epirrelevo côncavo. Essas impressões também podem se apresentar nas formas 

alongadas, ovaladas, bilobadas, mais profundas em sua porção mediana, com uma crista 

central e internamente estriada (Figura 35). 

CLASSIFICAÇÃO ETOLÓGICA: Icnito de repouso (Cubichnia) ou alimentação 

(fodinichnia; Fernandes et al., 2002). 

DISCUSSÃO: Existe uma grande controvérsia na literatura com relação ao icnogênero 

Rusophycus. Todas essas formas bilobadas já chegaram a ser incluídas no icnogênero 

Cruziana, por outro lado também se acredita que esta designação se restringiria às 

formas bilobadas longas, produzidas possivelmente por trilobitas ou outros crustáceos 

semelhantes no seu deslocamento; o icnogênero Rusophycus seria então utilizado para 

as formas curtas, representativa de um comportamento de repouso. Da mesma forma, o 

icnogênero Isopodichnus tem sido interpretado como produzidos por trilobitas e, 

inclusive, chegou a ser interpretado como sinônimo de Rusophycus ou mesmo Cruziana 

(Assine, 1999; e Fernandes et al., 2002). Para Souza-Lima & Farias (2009), as 

impressões bilobadas ovaladas ou em forma de grãos de café isoladas, podem ter sido 

originadas pelo impacto do escudo cefálico de crustáceos branquiópodos contra o 

sedimento, em busca de alimento, porém sem tocar os apêndices meso-posteriores no 

mesmo (Figura 36). Essas impressões rusoficiformes associadas a pistas bilobadas 

podem ter sido geradas de maneira semelhante às impressões isoladas (grão de café), 

porém com impacto oblíquo contra a superfície do substrato (head-down). As 
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impressões rusoficiformes mais alongadas, com uma crista central, mais profunda ao 

centro que nas extremidades, indicam que o organismo poderia repousar na horizontal, 

porém dorsalmente flexionado, com a porção posterior (cauda) e/ou cabeça mais altas. 

Comportamento similar poderia ser esperado durante os processos de ecdise, já que o 

enterramento parcial facilitaria a troca, devido à tensão exercida pelo substrato sobre a 

antiga carapaça, facilitando sua retenção (Figura 35B, Figura 35E, e Figura 37; Souza-

Lima & Farias, 2009). 

  
  

  
  

 
 
Figura 35. Exemplares do icnogênero Rusophycus do Membro Boacica da Formação Batinga, observados 
no afloramento Pescocinho 3: A. Exemplar FPH1670-I preservado em hiporrelevo convexo (Foto: 
Wagner Souza Lima); B. Exemplar FPH1660-I preservado em epirrelevo côncavo (Foto: Wagner Souza 
Lima); C. Exemplar FPH1622-I preservado em hiporrelevo convexo; D. Exemplar FPH1622-I preservado 
em epirrelevo côncavo e; E. Exemplar FPH1629-I (forma mais alongada) preservado em hiporrelevo 
convexo. 
 

A 
B 
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OCORRÊNCIA: Os traços ocorrem ao longo de toda seção estudada em Pescocinho 3, 

sendo mais frequentes em fácies de folhelhos e inclusive aqueles mais oxidados. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA: Cambriano Inferior–Triássico Superior 

(Fernandes et al., 2002). 

 

 

 
 

 
Figura 36. Diagrama ilustrativo de impressões bilobadas ovaladas ou em forma de “grãos de café” 
isoladas, que podem ter sido originadas pelo impacto do escudo cefálico de crustáceos branquiópodos 
contra o sedimento, em busca de alimento, porém sem tocar os apêndices meso-posteriores no mesmo 
(ilustração: Wagner Souza-Lima). 

 

 

 
Figura 37. Ilustração mostrando o comportamento esperado para as formas mais alongadas do icnogênero 
Rusophycus (Seilacher, 2007). 
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Icnogênero Helminthoidichnites Fitch, 1850 

Helminthoidichnites isp. 

Figura 38 

MATERIAL: Dez exemplares provenientes da localidade Batinga 5 (FPH1570-I, 

FPH1572-I, FPH1575-I, FPH1590-I, FPH1591-I, FPH1592-I, FPH1596-I, FPH1597-I, 

FPH1598-I, FPH1607) e 01 exemplar proveniente da localidade Pescocinho 3 

(FPH1668-I). 

DIAGNOSE: Escavações irregularmente sinuosas ou meandrantes com cruzamentos 

aleatórios de escavações adjacentes do mesmo tipo (Fernandes et al., 2002). 

DESCRIÇÃO: Escavações de paredes lisas, irregularmente sinuosas ou meandrantes, 

com cruzamentos aleatórios em hiporrelevo convexo ou epirrelevo côncavo (Figura 38). 

CLASSIFICAÇÃO ETOLÓGICA: Icnito de pastagem (Pascichnia; Fernandes et al., 

2002). 

DISCUSSÃO: As morfologias dos traços atribuídos aos icnogênero 

Helminthoidichnites, Gordia e Helminthopsis são muito parecidas e normalmente geram 

confusões na hora de identificá-los. Helminthoidichnites por várias vezes já foi 

considerado sinônimo de Gordia e até confundido com o icnogênero Helminthopsis, 

mas mantém atualmente o seu status de icnogênero (Fernandes et al., 2002). As pistas 

atribuídas a Helminthoidichnites normalmente são estreitas, retas ou sinuosas, mas 

diferem do icnogênero Helminthopsis pela falta de uma sinuosidade mais intensa e do 

icnogênero Gordia por não apresentar intercruzamentos e/ou laços (Buatois & 

Mángano, 1993). Segundo Buatois et al. (1997), essas pistas, em contexto não-marinho, 

foram geradas por organismos endo- ou epibentônicos, provavelmente nematoides e/ou 

larvas de insetos.  

OCORRÊNCIA: Os traços são mais frequentes em fácies turbidíticas de siltitos e 

folhelhos observados nos prodeltas. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA: Pré-Cambriano Superior–Carbonífero 

(Fernandes et al., 2002). 
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Figura 38. Exemplares do icnogênero Helminthoidichnites do Membro Boacica da Formação Batinga, 
observados nos afloramentos Batinga 5 e Pescocinho 3: A. Exemplar FPH1590-I preservado em 
hiporrelevo côncavo da localidade Batinga 5; B. Exemplar FPH1668-I preservado em epirrelevo convexo 
da localidade Pescocinho 3 (Foto: Wagner Souza Lima). 

 

Icnogênero Gordia Emmons, 1844 

Gordia isp. 

Figura 39 

MATERIAL: 22 exemplares provenientes da localidade Batinga 5 (FPH1571-I, 

FPH1573-I, FPH1577-I, FPH1578-I, FPH1579-I, FPH1580-I, FPH1581-I, FPH1585-I, 

FPH1586-I, FPH1587-I, FPH1588-I, FPH1589-I, FPH1593-I, FPH1595-I, FPH1599-I, 

FPH1600-I, FPH1601-I, FPH1606-I, FPH1608-I, FPH1609-I, FPH1610-I, FPH1620-I) 

e três exemplares da localidade Pescocinho 3 (FPH1623-I, FPH1624-I, FPH1638). 

DIAGNOSE: Pistas ou escavações horizontais de preenchimento maciço, lisas e não 

ramificadas, de diâmetro uniforme ao longo de seu comprimento, levemente 

encurvadas, mas não meandrantes, e de grande tendência à mudança de nível na 

estratificação (Fernandes et al., 2002). 

DESCRIÇÃO: Os traços consistem na sobreposição de uma rede ou malha de linhas, 

com pistas sinuosas, mas não meandrantes, formando laços aleatórios, em hiporrelevo 

convexo ou epirrelevo côncavo (Figura 39). 

CLASSIFICAÇÃO ETOLÓGICA: Icnito de pastagem (Pascichnia; Fernandes et al., 

2002). 

DISCUSSÃO: Devido à grande semelhança entre os icnogêneros Gordia e 

Helminthopsis, muitos dos exemplares classificados como Gordia podem ser, na 

realidade, representantes de Helminthopsis (Fernandes et al., 2002). De acordo com 

A B 
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esses autores a principal diferença entre os dois icnogêneros está no fato de Gordia 

apresentar deslocamento entre os níveis na estratificação, característica não observada 

no icnogênero Helminthopsis, representado por pistas e escavações exclusivamente 

horizontais que não se intercruzam. De acordo com Fernandes et al. (2002) essas pistas 

são atribuídas às atividades de pastagem provavelmente de organismos vermiformes. 

OCORRÊNCIAS: Esses traços estão frequentes tanto em fácies arenosas quanto em 

folhelhos prodeltaicos. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA: Pré-Cambriano Superior (Ediacariano)–

Holoceno (Fernandes et al., 2002). 

 

 

 
  

Figura 39. Exemplares do icnogênero Gordia do Membro Boacica da Formação Batinga, provenientes da 
localidade Batinga 5. A. Exemplar FPH1593-I preservado em hiporrelevo convexo; B. Exemplar 
FPH1571-I preservado em hiporrelevo convexo. 

 

 

 

Icnogênero Aulichnites Fenton & Fenton, 1937 

Aulichnites isp. 

Figura 40 

MATERIAL: Três exemplares provenientes da localidade Batinga 5 (FPH1594-I, 

FPH1621-I, FPH1622-I). 

A B 
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DIAGNOSE: Escavações bilobadas com um sulco mediano, horizontais, retas ou 

sinuosas, não ramificadas, com marcas transversais variáveis, por vezes em chevron 

(Fernandes et al., 2002). 

DESCRIÇÃO: Pistas horizontais (em torno de 10 mm) contínuas, bilobadas, longas e 

retas, consistindo de dois sulcos paralelos, em hiporrelevo convexo ou epirrelevo 

côncavo (Figura 40). 

CLASSIFICAÇÃO ETOLÓGICA: Icnito de locomoção (Repichnia) e/ou pastagem 

(Pascichnia; Fernandes et al., 2002). 

DISCUSSÃO: Aulichnites difere de outros traços bilobados, como por exemplo, 

Halopoa e Scolicia em virtude de características internas e/ou externas, bem como pelo 

tipo de ornamentação. O icnogênero mais próximo é Gyrochorte, mas difere deste por 

apresentar a largura da escavação, geralmente em torno de 15 mm, maior que a sua 

profundidade (Chisholm, 1985). Segundo Fernandes et al., (2002) os traços de 

Aulichnites normalmente são atribuídos a atividades de locomoção ou pastagem de 

moluscos gastrópodes ou artrópodes. 

OCORRÊNCIA: Esses traços somente foram observados nos níveis mais arenosas do 

afloramento Batinga 5, possivelmente correspondendo os arenitos provenientes da 

frente deltaicas.  

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA: Pré-Cambriano Superior–Terciário (Fernandes 

et al., 2002). 

 

  
 

Figura 40. Exemplares do icnogênero Aulichnites do Membro Boacica da Formação Batinga, observados 
no afloramento Batinga 5: A. Exemplar FPH1622-I preservado em hiporrelevo convexo; B. Exemplar 
FPH1594-I preservado em hiporrelevo convexo e epirrelevo côncavo. 

 

A B 
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Icnogênero Paganzichnus Pazos, 2000 

Paganzichnus carboniferus Pazos, 2000 

Figura 41  

MATERIAL: Um exemplar proveniente da localidade Pescocinho 3 (FPH1642-I). 

DIAGNOSE: Duas sequências de impressões emparelhadas e equidistantes em relação à 

mediana. As impressões analisadas individualmente apresentam-se alongadas e cônicas, 

no entanto formatos de transição estão presentes. As impressões pareadas são 

principalmente opostas em cada sequência, encontrando-se escalonadas somente em 

algumas partes. A mediana pode ser contínua, descontínua ou estar ausente. Elas 

apresentam uma disposição angular e sua sobreposição é incomum. As faixas são 

retilíneas, levemente curvilíneas, amplas ou ondulatórias (Pazos, 2000). 

DESCRIÇÃO: Impressões em duas faixas, retas a levemente encurvadas, dotadas de 

estriações transversais em hiporrelevo convexo (Figura 41). 

CLASSIFICAÇÃO ETOLÓGICA: Provavelmente um icnito de locomoção (Repichnia; 

Pazos, 2002ab). 

DISCUSSÃO: O único exemplar coletado pode ser comparado com aqueles descrito por 

Pazos (2002a; fig. 7E; 2002b; fig. 7A) conforme ilustrado nas figuras 42A e 42B. As 

pistas bisseriais com impressões emparelhadas, atribuídas a Paganzichnus carboniferus 

foram consideradas anteriormente como Maculichna isp. Porém segundo Aceñolava & 

Buatois (1991; 1993), foram encontradas inúmeras diferenças tanto de natureza interna 

e como externa. Ainda segundo esses autores, Maculichna apresenta uma série de 

características, desde linhas de pontos posicionadas de forma oblíqua, em relação à 

mediana, em cada lado, considerando que impressões crescentes apresentaram arranjo 

perpendicular, até linhas de fenda e padrões de chevron, o que, em alguns casos, pode 

não ser uma linha central. Essas características estão ausentes em Paganzichnus. As 

pistas bisseriais com impressões emparelhadas atribuídas a Paganzichnus foram 

originadas por artrópodes, no mínimo depois do início dos fluxos turbidíticos (Pazos, 

2002b).  

OCORRÊNCIA: O único exemplar desse morfotipo, foi observado em fáceis arenosas 

do afloramento Pescocinho 3, o traço está associado a depósitos de areias das frentes 

deltaicas. Possivelmente representa o icnogênero Paganzichnus ocorrente nos depósitos 
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carboníferos de origem glacial da bacia de Paganzo, situada no norte da Argentina 

(Figuras 42A e 42B; Pazos, 2002a; Pazos, 2002b). 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA: Carbonífero (Pazos 2000). 

 

  
 

Figura 41. Exemplar de Paganzichnus carboniferus Pazos, 2000 coletado no Membro Boacica da 
Formação Batinga, provenientes da localidade Pescocinho 3. A. Exemplar FPH1642-I preservado em 
hiporrelevo convexo; B. Mesmo exemplar da figura 41A, em detalhe. 

 

  
 
Figura 42. Traço-fóssil atribuído ao icnogênero Paganzichnus ocorrentes na bacia do Paganzo, situada no 
norte da Argentina. A. Paganzichnus carboniferus retirado de Pazos (2002a) e B. Paganzichnus 
carboniferus retirado de Pazos (2002b). 

 

 

A B 

A B 
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Icnogênero Scoyenia White, 1929 

Scoyenia isp. 

Figura 43 

MATERIAL: Dois exemplares provenientes da localidade Batinga 5 (FPH1584-I, 

FPH1618-I) e dez exemplares de Pescocinho 3 (FPH1628-I, FPH1631-I, FPH1632-I, 

FPH1634-I, FPH1639-I, FPH1640-I, FPH1641-I, FPH1647-I, FPH1649-I, FPH1654-I). 

DIAGNOSE: Escavações de orientações horizontais a verticais, retas ou ligeiramente 

curvas, com uma arquitetura interna em forma de “corda” (meniscada), podendo haver 

intercruzamentos (Fernandes et al., 2002). 

DESCRIÇÃO: Pequenas escavações horizontais tubulares cilíndricas, pouco sinuosas, 

irregulares com cruzamentos aleatórios com tendência a mergulhos na estratificação 

(tipo uma linha costurando uma superfície estratificada) obedecendo a uma direção 

preferencial reta ou curva (Figura 43). 

CLASSIFICAÇÃO ETOLÓGICA: Possivelmente um icnito de alimentação (Fernandes 

et al., 2002).  

DISCUSSÃO: Scoyenia é uma escavação sub-horizontal preservada em relevo cheio 

(endichnia) que costuma ser atribuída às atividades de alimentação de organismos 

sedimentívoros como anelídeos e larvas de insetos. A atividade sedimentívora é 

indicada pela estrutura de “corda” meniscada interna, interpretada como material fecal 

em decorrência da eliminação dos sedimentos ingerido pelo animal. A designação 

Scoyenia é utilizada para denominar a icnofácies continental de transição terrestre a 

subaquáticos, úmidos, onde ocorrem outros icnofósseis como Beaconites, Cruziana, 

Paleophycus, Planolites, Skolithos, Taenidium etc., muitos dos quais é reconhecida 

ocorrência em ambientes marinhos (Fernandes et al., 2002). 

OCORRÊNCIA: Os traços ocorrem ao longo de toda seção estudada em Pescocinho 3 e 

Batinga 5, sendo frequentes tantos em fácies lamosas de siltitos e folhelhos quanto em 

fácies arenosas. 

DISTRIBUIÇÃO ESTRATIGRÁFICA: De acordo com Fernandes et al. (2002) esses 

traços ocorrem do Permiano ao Quaternário(?). 
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Figura 43. Exemplares do icnogênero Scoyenia do Membro Boacica da Formação Batinga, provenientes 
da localidade Pescocinho 3. A. Exemplar FPH1634-I preservado em hiporrelevo convexo; B. Exemplar 
FPH1647-I preservado em hiporrelevo convexo; C. Exemplar FPH1640-I preservado em epirrelevo 
convexo. D. Exemplar FPH1654-I preservado em hiporrelevo convexo. 

 

 

MORFOTIPO A 

Figura 44 

MATERIAL: Dois exemplares provenientes da localidade Batinga 5 (FPH-1569-I, 

FPH-1621-I). DESCRIÇÃO: Pequenos traços curtos com formas alongadas, com uma 

trajetória reta a pouco curva, com direções variadas e preservados em hiporrelevo 

convexo ou epirrelevo côncavo (Figura 44). 

CLASSIFICAÇÃO ETOLÓGICA: Possivelmente um icnito de repouso (Cubichnia) 

e/ou de locomoção (Repichnia).  

DICUSSÃO E OCORRÊNCIA: Além do afloramento Batinga 5, essas pistas puderam 

ser observadas em outros afloramentos, a exemplo do afloramento Igreja Nova 1, 

(Figura 44C) pertencentes à mesma unidade. Esses traços são frequentes tanto em fácies 

lamosas quanto em fácies arenosas. 

A B 
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Figura 44. Exemplares do morfotipo A do Membro Boacica da Formação Batinga, provenientes da localidade 
Batinga 5. A. Exemplar FPH1569-I preservado em epirrelevo convexo; B. Exemplar FPH-1621-I preservado 
em hiporrelevo côncavo; C. Exemplar IGN-01-01, preservado em epirrelevo convexo, proveniente da 
localidade Igreja Nova 1, pertencente a mesma unidade estudada, porém não faz parte dos afloramentos 
selecionados para essa dissertação. 

 

7. DISCUSSÃO 

 

7.1.  Icnofácies 

 

Os traços classificados como pertencentes à icnoespécie Isopodichnus 

problematicus Schindewolf, 1921 e aos icnogêneros Rusophycus Hall, 1852, 

Helminthoidichnites Fitch, 1850, Aulichnites Fenton & Fenton, 1937 são mais 

frequentes nas fácies A (ritmitos) e C (turbiditos), nos siltitos e folhelhos (características 

de prodelta ou fundo de lago). A icnoespécie Paganzichnus carboniferus Pazos, 2000 

juntamente com os icnogêneros Gordia Emmons, 1844 e Scoyenia White, 1929, são 

mais frequentes nas fácies arenosas do prodelta (Fácies B; coarsening upward), embora 

também encontrado em fácies sílticos-argilosas (Fácies C). A relação entre icnofósseis, 

A B 
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fácies sedimentares e ambientes deposicionais analisados no Membro Boacica é 

apresentada na figura 45.  

 

Icnofóssil Fácies sedimentares Ambientes deposicionais 

Isopodichnus  A, C e G 
Prodelta 

Fundo de lago 
Planícies distributárias 

Rusophycus A, C e G 
Prodelta 

Fundo de lago 
Planícies distributárias 

Helminthoidichnites A, C e G 
Prodelta 

Fundo de lago 
Planícies distributárias 

Gordia  A, B e C 
Prodelta 

Fundo de lago 

Aulichnites  A e C  
Prodelta 

Fundo de lago 

Paganzichnus B, C e G 
Prodelta 

Planícies distributárias 

Scoyenia A, B e C  
Prodelta 

Fundo de lago 
Turbiditos 

“Morfotipo A” A, B e C 
Prodelta 

Fundo de lago 
Planícies distributárias 

Figura 45. Relação entre icnofósseis, fácies sedimentares e ambientes deposicionais analisados no 
Membro Boacica 

 

De acordo com estudos anteriores realizados por Souza-Lima & Farias (2009), 

os traços atribuídos a Isopodichnus e Rusophycus foram gerados, possivelmente, por 

atividades de crustáceos branquiópodos e os traços atribuídos a Helminthoidichnites por 

organismos nematomorfos. Traços-fósseis descritos nesse estudo como Gordia foram 

produzidos por organismos vermiformes (Fernandes et al., 2002), Aulichnites por 

moluscos gastrópodes ou artrópodes (Fernandes et al., 2002), Paganzichnus por 

artrópodes (Pazos, 2000) e Scoyenia por artrópodes (possivelmente larvas de besouro; 

Fernandes et al., 2002). 

A associação e características dos traços atribuídos aos icnogêneros 

Isopodichnus e Rusophycus sugerem que os mesmos podem ter sido gerados pelo 

mesmo organismo, em diferentes condições comportamentais (etológicas). 
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Os traços atribuídos ao icnogênero Scoyenia, possivelmente foi gerado por 

organismos vermiformes tais como larvas de artrópodes ou mesmo anelídeos. Esses 

traços sugerem uma transição do ambiente subaéreo para o ambiente subaquático. 

Além desses traços, foi encontrado outro traço cuja identificação não foi 

possível com a literatura utilizada, sendo aqui denominado de “Morfotipo A”. Estudos 

posteriores poderão definir sua posição sistemática sendo possível inclusive a definição 

de um novo icnogênero. Esses traços são frequentes tanto em fácies lamosas 

prodeltaicas quanto em fácies arenosas da frente deltaica (Fácies B). 

Nenhum icnofóssil foi encontrado associado às fácies D, E, F e H, possivelmente 

por se tratar ambientes estressantes com influência de correntes, que impedem a 

preservação dos traços-fósseis. 

A associação dos traços aqui estudados caracteriza um ambiente subaquoso, 

lamoso, relativamente calmo e raso, apresentando elementos de pelo menos duas 

icnofácies distintas, entre elas: a icnofácies Mermia com três elementos (Gordia, 

Helminthoidichnites e Paganzichnus), caracterizando um ambiente lacustre, e a 

icnofácies Scoyenia com três elementos (Scoyenia, Rusophycus e Isopodichnus), 

caracterizando um ambiente transicional entre o subaéreo e subaquático. 

Buatois & Mángano (1993) propuseram o termo “associação Mermia” para 

caracterizar o nome de uma assembleia de traços fósseis ocorrentes nos depósitos 

turbidíticos lacustres do Carbonífero do Noroeste da Argentina. A associação Mermia é 

caracterizada pela ausência de traços meniscados, domínio de marcas de pastagens não 

especializadas e de tamanho reduzido. 

A icnofácies Mermia foi introduzida por Buatois & Mángano (1995a; 2011) para 

incluir os vazios ou “gaps” em icnofácies continentais. Essa icnofácies foi formalmente 

definida para incluir assembleias de traços fósseis não marinhos completamente 

aquáticos, que é caracterizada por: (1) dominância de traços de alimentação e pastagem 

horizontais a sub-horizontais produzidos por comedores de depósitos; (2) ocorrência 

subordinada a traços de locomoção; (3) icnodiversidade relativamente alta a moderada; 

(4) abundância alta; e (5) baixo grau de especialização de padrões de pastagem e 

alimentação (Figura 46). 
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Figura 46. Modelo esquemático mostrando a icnofácies Mermia e seus respectivos icnogêneros (Buatois 
& Mángano, 1995a). 

 

A icnofácies Mermia é tipificamente caracterizada pelo predomínio de traços de 

pastagens horizontais a subhorizontais, traços de alimentação geralmente produzidos 

por detritívoros móveis, ocorrência subordinada de pistas de locomoção, com alta a 

moderada para icnodiversidade (Buatois & Mángano, 1995a). 

A icnofácies Scoyenia foi designada inicialmente para englobar todos os 

ambientes continentais (Figura 47). Essa icnofácies caracteriza a transição do ambiente 

subaéreo para o subaquático, com gretas de contração, marcas de pingos de chuva, 

pegadas de vertebrados, além dos icnogêneros Scoyenia, Umfolozia e Taenidium. A 

icnofácies Scoyenia caracteriza-se por uma assembleia de escavações horizontais e 

pequenas, curvas a sinuosas relacionadas a atividades de alimentação, impressões de 

deslocamentos tais como pistas e pegadas, e tubos verticais cilindricos a irregulares 

desprovidos de revestimentos nas paredes (Fernandes et al., 2002). 

 

 

 

Figura 47. Modelo esquemático mostrando a icnofácies Scoyenia e seus respectivos icnogêneros 
(Buatois & Mángano, 1995b). 
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A baixa diversidade de icnofósseis encontrados provavelmente reflete condições 

de frio extremo decorrente da intensa glaciação que ocorria nesse período. 

 

7.2.  Ambientes deposicionais 

 

 A Formação Batinga está dividida em dois Membros. O Membro Mulungu que 

representa a parte basal e o Membro Boacica que representa a porção superior da 

Formação Batinga. 

Conforme observado em campo, os depósitos atribuídos à Formação Batinga são 

de origem glacial, sugerida pela existência de várias estruturas características desses 

ambientes. Para o Membro Mulungu são observados pavimentos estriados do 

embasamento, marcas de escavações em sedimentos inconsolidados, presença de 

diamictitos compostos por clastos exóticos, ocorrência comum de seixos facetados e 

estriados, e ritmitos com seixos pingados (Souza-Lima & Farias, 2006b).  

De acordo com Souza-Lima & Farias (2006b) os depósitos atribuídos ao Membro 

Mulungu originam-se na base das geleiras, sendo submetidos à pressão da capa de gelo 

sobrejacente e à sua movimentação. A presença de pavimentos estriados imediatamente 

sob os paraconglomerados evidencia um caráter abrasivo da sua deposição, decorrente 

da movimentação da capa de gelo, produzindo estrias.  

Os ritmitos do Membro Boacica são característicos da intercalação de folhelhos 

prodeltaicos com as areias de frentes deltaicas, associados à deposição gravitacional 

subaquosa. A grande distribuição geográfica do Membro Boacica reflete um contexto de 

avançado retrocesso glacial (recuo da geleira). O derretimento das geleiras teria 

originado grandes lagos. Com o retrocesso da frente glacial, os sedimentos teriam sido 

depositados sobre a paleotopografia (Souza-Lima & Farias, 2006b). 

Souza-Lima & Farias (2006b) propuseram um modelo deposicional evolutivo 

para a Formação Batinga na bacia de Sergipe-Alagoas, contemplando uma situação 

onde a geleira está em contato com o lago (Figura 48). Nesse modelo foram destacadas 

algumas fácies que foram observadas nos afloramentos estudados. Em seguida observa-

se um modelo deposicional para lagos glaciais apresentado por Buatois & Mángano 

(1995b) com as principais fácies observadas em Batinga 5 e Pescocinho 3, entre elas os 
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depósitos que caracterizam os lobos turbidíticos, parasequências de frentes deltaicas e 

os ritmitos (Figura 49). 

 

 
 
Figura 48. Modelo deposicional evolutivo da Formação Batinga na bacia de Sergipe-Alagoas. Os tilitos 
de alojamento representam os paraconglomerados do Membro Mulungu. Os demais depósitos associados 
a frentes deltaicas, prodeltas, lobos turbidíticos e tilitos subaquosos representam as diversas litofácies do 
Membro Boacica. Nesse modelo foram destacadas algumas fácies observadas no presente estudo. 
Modificado de Souza-Lima & Farias (2006b). 

 

 
 
Figura 49. Modelo deposicional representando um ambiente glácio-lacustre, retratando as principais 
fácies sedimentares observadas nos afloramentos Batinga 5 e Pescocinho 3. Modificado de Buatois & 
Mángano (1995b). 
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No caso da seção aqui estudada, a associação de fácies sugere que a geleira já não 

estaria em contato com o lago, devido ao progresso do recuo glacial. Neste caso, a 

entrada de água e de sedimentos se dá principalmente através de sistemas flúvio-glaciais 

com a consequente formação de deltas glácio-lacustres. Na sequência observa-se o 

modelo adaptado de Assine & Vesely (2008), citado anteriormente na figura 15, 

contudo retratando as principais fácies observadas nos afloramentos Batinga 5 e 

Pescocinho 3 e a associação desses fácies com os fácies de ambientes recentes (Figuras 

50 e 51). 

 
Figura 50. Modelo deposicional representando um ambiente glácio-lacustre no qual a geleira não se 
encontra em contato direto com o lago situado a jusante, retratando as principais fácies sedimentares 
observadas nos afloramentos Batinga 5 e Pescocinho 3, ao longo do processo de recuo da geleira. 
Adaptado de Assine & Vesely (2008). 
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Figura 51. Representação esquemática dos ambientes deposicionais de contexto glácio-lacustre 
interpretados para a Formação Batinga, cuja associação de fácies pode ser parcialmente associada àquelas 
observadas nos afloramentos Batinga 5 e Pescocinho 3. Adaptado de Assine & Vesely (2008) com 
análogos recentes. Fotos: Wagner Souza-Lima. 

 

Medidas de paleocorrentes foram realizadas, nos dois afloramentos estudados do 

Membro Boacica da Formação Batinga onde se observou, a partir da progradação dos 

climbing-ripples, uma tendência de sentido de fluxo para sul (SW-SE; Figura 52). 

 

  
 

Figura 52. Medidas de paleocorrentes em níveis arenosos com climbing-ripples do Membro Boacica. A. 
Afloramento Batinga 5 (N=39). B. Afloramento Pescocinho 3 (N=13). 

 

A. BAT-05 B. PES-03 
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A ausência ou baixa quantidade de icnofósseis nas fácies D, E, F e H sugerem 

ambientes mais estressantes e de alta energia. 

Comparando-se a associação de fácies dos afloramentos Pescocinho 3 e Batinga 5, 

conclui-se que o afloramento Pescocinho 3 representa os ambientes deposicionais mais 

distais, ao passo que Batinga 5 representa os mais proximais. Esta interpretação está de 

acordo com os ambientes preferenciais para os icnogêneros aqui caracterizados, 

refletindo coerência com as icnofácies definidas (Mermia e Scoyenia). 

 

8. CONCLUSÕES 

 

Analisando as fácies sedimentares dos afloramentos Batinga 5 e Pescocinho 3 

(geometria, textura, estrutura, icnofósseis) pode-se concluir que: 

 Em ambos os afloramentos, as camadas apresentam uma geometria 

predominantemente tabular. 

 Os afloramentos estão mergulhando para S/SE, estando mais acentuados 

quando próximos à borda da bacia, como é o caso do afloramento Batinga 5 

(N210/45SE em BAT-05 e N240/05SE em PES-03). 

 As seções caracterizam-se por intercalações rítmicas de folhelhos, siltitos 

laminados e maciços de coloração cinza esbranquiçados, com arenitos muito 

finos de coloração creme, exibindo padrões cíclicos ora de coarsening 

upward ora de fining upward refletindo mudanças no processo deposicional. 

 Os arenitos ocorrem como níveis geralmente muito delgados, em geral 

apresentando estruturas de climbing-ripples. 

 As oito fácies sedimentares que foram investigadas sugerem fácies de 

prodelta, frente deltaica, lobos turbidíticos, fundo de lago, crevasses e de 

detritos englaciais. 

 Os icnofósseis ocorrem ao longo de boa parte da seção nas diversas fácies 

analisadas e nos diferentes litotipos (folhelhos, siltitos e arenitos), exceto nas 

fácies D, E, F e H por se tratar de ambientes estressantes e de alta energia. 
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 Os icnofósseis apresentaram-se como estruturas de bioturbação, 

caracterizando icnitos de repouso, locomoção e pastagem. 

 As pistas são de tamanhos reduzidos apresentando-se como pistas bilobadas, 

retas ou curvas, ovaladas, impressões em forma de “grãos de café” e outras 

pistas irregulares com cruzamentos aleatórios. 

 Os traços-fósseis pertencentes à icnoespécie Isopodichnus problematicus 

Schindewolf, 1921 e aos icnogêneros Rusophycus Hall, 1852, 

Helminthoidichnites Fitch, 1850 e Aulichnites Fenton & Fenton, 1937 são 

mais frequentes nos siltitos e folhelhos. 

 Paganzichnus carboniferus Pazos, 2000 e Gordia Emmons, 1844 são mais 

frequentes nas fácies arenosas do prodelta, embora também encontrado em 

fácies sílticos-argilosas. 

 Scoyenia White, 1929 é mais frequente nas fácies arenosas do prodelta, 

embora também seja encontrado em fácies síltico-argilosas. 

 Isopodichnus e Rusophycus possivelmente foram gerados por atividades de 

crustáceos branquiópodos. 

 Helminthoidichnites possivelmente foram gerados, por atividades de 

organismos nematomorfos. 

 Gordia possivelmente foram gerados, por atividades de organismos 

vermiformes. 

 Aulichnites possivelmente foram gerados por atividades de artrópodes. 

 Paganzichnus possivelmente foram gerados por atividades de artrópodes. 

 Scoyenia possivelmente foram gerados por atividades de artrópodes ou 

larvas de insetos. 

 A associação dos traços estudados sugere um ambiente subaquoso, lamoso, 

relativamente calmo, raso a pouco profundo podendo representar as 

icnofácies Mermia (lacustre) e Scoyenia (transicional). 

 As medidas de paleocorrentes realizadas nos dois afloramentos a partir de da 

progradação dos climbing-ripples indicam uma tendência de sentido de fluxo 

para sul (SW-SE). 
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