
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



QUARTA-FEIRA, 02/12/15 

Horário Nome Entrada Titulo Nível 

8:00-
8:25 

 

Ana Carina 
Matos Silva 
 

2015.2 Hidrogeoquímica e estudo 
ecotoxicológico das principais lagoas 
urbanas de Salvador-BA como 
subsídio às novas políticas de gestão 
ambiental 

Doutorado 

8:25-
8:50 

 

Anderson A F 
Carvalho 
 

2015.2 Definição de limites de alteração 
ambiental (limits of acceptable 
change - lac) em praias e terraços 
arenosos marinhos com base no grau 
de comprometimento dos serviços 
ecossistêmicos de regulação e suporte 

Doutorado 

8:50-
9:15 

 

Cezar A T F 
Filho 
 

2015.2 Modelagem da contaminação de 
chumbo na bacia do rio subaé, 
município de Santo Amaro, Bahia 

Doutorado 

9:15-
9:40 

Henrique C 
Assumpção 
 

2015.2 Modelagem geoqímica e impactos 
ambientais dos resíduos da mineração 
de Boquira/BA 

Doutorado 

10:00-
10:25 

 

Jacqueline L 
Souza 
 

2015.2 Avaliação da qualidade recreacional 
das praias de Mata de São João litoral 
norte da Bahia, Brasil 

Doutorado 

10:25-
10:50 

 

Rogério J 
Porciúncula 
 

2015.2 Caracterização hidrogeológica do 
sistema aquífero da região de Barra, 
Bahia 

Doutorado 

10:50-
11:15 

 

Leanize T 
Oliveira 
 

2015.1 Modelo conceitual de fluxo e 
avaliação de reservas do aquífero 
Urucuia: situação atual e simulações 
de cenários futuros 

Doutorado 

11:15-
11:40 

 

Zoltan R C 
Rodrigues 
 

2015.1 Desenvolvimento de rede neural para 
outorga e planejamento da gestão 
integrada de recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, 
considerando os usos e ocupação do 
solo na região oeste do estado da 
Bahia 

Doutorado 

11:40-
12:00 

Daniela DM 
Ribeiro 
 

2014.1 Caracterização hidrogeológica e 
hidrogeoquímica dos aquíferos 
cársticos Maruim e Sapucari, sub-
bacia de Sergipe, bacia sedimentar de 
Sergipe-Alagoas 

Doutorado 

 



HIDROGEOQUÍMICA E ESTUDO ECOTOXICOLÓGICO DAS 
PRINCIPAIS LAGOAS URBANAS DE SALVADOR-BA COMO 
SUBSÍDIO ÀS NOVAS POLÍTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Autora: Ana Carina Matos Silva - Doutorado 

Orientador: Prof. Dr. Manoel Jerônimo Moreira Cruz 

Área de Concentração: Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos 

 

Os ecossistemas aquáticos, embora reconhecidamente indispensáveis para 
manutenção do meio ambiente, encontram-se sob severa pressão ambiental 
associada a indutores antrópicos. Dentre as principais alavancas deste 
processo destacam-se a urbanização, industrialização e a produção agrícola.  
Os centros urbanos intensificam a pressão sobre esses sistemas através de 
suas altas demandas e produção de resíduos e gerando um grande passivo 
ambiental. A exemplo das demais áreas urbanas, a cidade de Salvador 
apresenta sérios problemas relacionados à degradação da qualidade da água 
por eutrofização, principalmente nos centros urbanos, onde praticamente todo 
seu complexo hidrográfico apresenta-se em avançado estado de deterioração 
evidenciando a completa falta de planejamento e ações púbicas voltadas para 
a conservação dos seus recursos naturais. Segundo Mesquita (2014) e 
Mesquita e Cruz (2015), quando consideradas as tendências de evolução de 
consumo baseadas no crescimento populacional e urbanização estimativas da 
cidade de Salvador e Região Metropolitana (RMS) projetadas para as próximas 
décadas, é evidenciado que os mananciais atualmente utilizados para o 
abastecimento da cidade serão insuficientes para sustentar as demandas 
previstas, com necessidade de se recorrer a novas fontes para fins de 
abastecimento humano e suprimentos de demandas básicas. O objetivo desta 
pesquisa concentra-se em caracterizar a qualidade química, física e 
toxicológica das águas superficiais das bacias urbanas de Salvador (Bahia) 
através da correlação biogeoquímica entre resultados de mensuração dos 
parâmetros físico-químicos (pH, condutividade, temperatura, oxigênio 
dissolvido, turbidez, salinidade), análise de nutrientes (nitrogênio, fósforo e 
carbono orgânico total), e análises ecotoxicológicas (toxicologia aguda, testes 
estáticos sem renovação). A relevância desta pesquisa se justifica pela 
necessidade crescente de produzir e divulgar informações visto que o trabalho 
de conscientização da sociedade quanto à necessidade premente de conservar 
as águas da cidade deve estar aliado a informações sobre os estudos de 
qualidade. Este trabalho conta com a participação integrada da perspectiva 
ambiental de diferentes órgãos de planejamento e gestão estadual e municipal 
de recursos hídricos que contribuirão com dados representativos e possibilitará 
a efetivação dos objetivos propostos. Dentre estes órgãos destacam-se: SEMA 
(Secretaria do estado do meio ambiente); INEMA (Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos), INGA (Instituto de Gestão das águas e climas); IMA 
(Instituto do Meio Ambiente); CONDER (Companhia de Desenvolvimento 
Urbano do Estado da Bahia); EMBASA (Empresa Baiana de Água e 
Saneamento); SUCOM (superintendência de Controle e Ordenamento do Uso 



do Solo do Município). Para a realização das demandas desta pesquisa, os 
resultados serão interpretados através da análise integrada das características 
físicas, químicas e bacteriológicas, tendo como referência os padrões 
estabelecidos para águas doces de classe 2 de acordo com Resolução 
CONAMA N° 357/05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINIÇÃO DE LIMITES DE ALTERAÇÃO AMBIENTAL (LIMITS 
OF ACCEPTABLE CHANGE - LAC) EM PRAIAS E TERRAÇOS 

ARENOSOS MARINHOS COM BASE NO GRAU DE 
COMPROMETIMENTO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE 

REGULAÇÃO E SUPORTE 

 

Autor: Anderson Abbehusen Freire de Carvalho - Doutorado 

Orientador: Profa. Dra. Iracema Reimão 

Área de Concentração: Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos 

 

Os ecossistemas são ambientes diversos e dinâmicos, onde as constantes 
interações entre seus elementos estruturais determinam funções 
ecossistêmicas. Por meio dessas funções são gerados os chamados serviços 
ecossistêmicos, que são os benefícios diretos e indiretos obtidos pelo homem a 
partir dos ecossistemas.  Neste sentido, a qualidade de vida humana está 
associada à maturidade dos ecossistemas e a sua funcionalidade e, sendo 
assim, diversos estudos vem apontando a importância de incluir esses serviços 
na avaliação de áreas prioritárias para a conservação, especialmente quando 
se considera o aumento da demanda de uso dessas áreas e o consequente 
aumento da pressão sobre os ecossistemas naturais. Neste contexto, a 
capacidade de carga tem sido uma preocupação cada vez mais presente em 
diversas áreas e em diferentes escalas de avaliação, representando o número 
máximo de utilizadores que podem ser acomodados em uma determinada área 
sem detrimento da sua qualidade ambiental. O modelo Limits of Acceptable 
Change (LAC) foi desenvolvido em resposta a essa necessidade de lidar com o 
aumento de demandas, sobretudo de lazer, e representa uma reformulação do 
conceito capacidade de carga, com a ênfase para a manutenção das condições 
ambientais desejadas na área, em vez de o quanto o uso de uma área pode 
tolerar. O município de Mata de São João, alvo desta pesquisa, está localizado 
no litoral norte do estado da Bahia e apresenta uma faixa litorânea com 
aproximadamente 30 km de extensão, onde estão inseridas as praias de 
Imbassaí, Praia do Forte, Santo Antônio e Porto Sauípe. Esse trecho costeiro 
representa um importante destino turístico, especialmente por suas 
características ecológicas, paisagísticas e culturais. A está delimitada, na sua 
parte mais interna, por depósitos semiconsolidados da Formação Barreiras de 
idade miocênica. Na planície costeira são encontrados depósitos quaternários 
representados por terraços marinhos arenosos pleistocênicos e holocênicos, 
dunas frontais e manguezais, bem como bancos de arenitos de praia. O 
turismo desempenha na região um papel fundamental na alteração das 
paisagens, da cultura e da economia local, sendo uma situação que pode ser 
agravada sem um adequado plano de uso e ocupação do litoral. Esta pesquisa 
apresenta como objetivo principal criar um método de aferição de limites de 
alterações ambientais em praias e terraços arenosos marinhos, com base no 
grau de comprometimento dos serviços ecossistêmicos de regulação e suporte, 
a partir da adaptação ao modelo LAC. O método será desenvolvido a partir da 
avaliação das comunidades macrobentônicas, dos serviços ecossistêmicos e 



da descrição das características sedimentológicas, geomorfológicas, 
morfodinâmicas e de uso e ocupação das áreas estudada. As informações 
coletadas serão utilizadas para estabelecer critérios de avaliação que serão 
adaptados ao modelo LAC que envolve nove etapas que vão desde a 
identificação de preocupações e problemas da área até a sugestão para 
implementação de um programa de monitoramento para a área estudada. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELAGEM DA CONTAMINAÇÃO DE CHUMBO NA BACIA DO 
RIO SUBAÉ, MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, BAHIA 

 

Autor: Cezar Augusto Teixeira Falcão Filho - Doutorado 

Orientador: Prof. Dr. Manoel Jerônimo Moreira Cruz 

Área de Concentração: Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos 

  

Durante os anos de 1960 a 1993, no município de Santa Amaro no Recôncavo 
da Bahia, manteve-se em funcionamento uma industria de beneficiamento de 
minério de chumbo (Pb). Sua atividade resultou na contaminação do Rio 
Subaé, do solo, da biota e da população do município. Mesmo com mais de 
duas décadas da desativação da industria, a presença de metais pesados 
permanece em níveis alarmantes, bem como os complexos processos que 
envolvem sua fixação, dispersão e transporte ao longo do tempo.  O objetivo é 
realizar o zoneamento das áreas contaminadas por chumbo no município de 
Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Os objetivos específicos são: caracterizar 
os componentes da paisagem; caracterizar e classificar os solos e determinar a 
concentração de chumbo e sua distribuição. Embora, durante décadas, vários 
estudos tenham sido conduzidos para avaliar os passivos ambientais, verifica-
se que a maior parte dos esforços foi direcionada para a avaliação dos níveis 
de contaminantes químicos no solo e nos sedimentos de forma isolada, sem 
definir os possíveis riscos ecológicos associados à contaminação. Assim, 
considerando os complexos processos de dispersão, transformação e fixação 
de metais pesados no ambiente, bem como a inexistência de intervenções 
relevantes para mitigar seus impactos ambientais, as investigações sobre o 
atual cenário são fundamentais. Dentro deste contexto, o levantamento 
preliminar da poluição e observações in loco, têm apontado a necessidade de 
realizar um estudo mais completo que envolva o zoneamento e o mapeamento 
desta região em relação aos níveis de poluição. Os componentes da paisagem 
serão representados em ambiente computacional e adquiridos através da 
compilação de dados pretéritos, imagens de satélite, e reconhecimento em 
campo. Os temas abordados no meio físico incluem: clima; geologia; 
geomorfologia, solos, cobertura vegetal e uso do solo. A Identificação da 
distribuição Geográfica dos Solos no Município será realizada com a abertura 
de perfis de solos representativos, descritos morfologicamente e 
georreferenciados. As amostras coletadas nos horizontes serão submetidas a 
análises químicas, físicas e espécies minerais, principalmente, ligadas aos 
metais poluentes. Os solos serão classificados conforme o Sistema Brasileiro 
de Classificação de Solos. As concentrações de Pb serão estimadas in situ 
através do Raio x de Fluorescência e georreferenciadas através de um 
aparelho de GPS. As amostras georreferenciadas de solos serão coletadas em 
toda extensão da área coletadas num grid de 20 x 20 km na zona rural em 
torno de Santo Amaro, espaçadas 200 m x 200 m nos primeiros 2 km (100 
amostras) e um espaçamento de 1000 m x 1000 m nos outros 18 km (324 
amostras). Os metais Pb e Cd serão analisados após a digestão da amostra 
com água régia e determinados em espectrofotômetro de absorção atômica. As 



determinações analíticas dos metais pesados nos extratos de solo serão feitas 
por espectrometria de absorção atômica. Por meio de análises Geoestatística e 
técnicas de geoprocessamento (interpolação por krigagem), serão realizados 
mapas geoquímicos a cada profundidade, determinando os diferentes níveis de 
contaminação na área de estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELAGEM GEOQÍMICA E IMPACTOS AMBIENTAIS DOS 
RESÍDUOS DA MINERAÇÃO DE BOQUIRA/BA 

 

 Autor: Henrique César Pereira Assumpção - Doutorado 

Orientador: Prof. Dr. José Ângelo Sebastião Araujo dos Anjos 

Área de Concentração: Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos 

 

O município de Boquira, localizada na região Centro-Oeste do Estado 
da Bahia, mineração de Boquira, que teve início em 1959 e término em 1989, 
durante toda a sua operação foi caracterizada pela ausência de preocupação 
quanto à recuperação das áreas degradadas nos empreendimentos minerários. 
Ao encerrarem as atividades da mina, a empresa administradora acabou 
deixando para trás um passivo ambiental a ser suportado pela sociedade. 
Apesar de ter iniciado um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
durante a fase final de funcionamento da mina, as atividades foram suspensas 
após o seu fechamento, incluindo a recuperação ambiental do meio, que 
consistia no plantio de mudas adaptadas às condições climáticas e pedológicas 
da região. O processamento mineral produziu uma grande quantidade de 
resíduos, que devido ao não acondicionamento apropriado, vem causando 
danos ao meio ambiente. Com a expressiva preocupação ambiental atual da 
sociedade, a situação desse impacto ambiental fomenta soluções. Além disso, 
essa região apresenta uma grande área de interesse aos estudos ambientais, 
sendo que apresenta uma grande quantidade de resíduos sólidos expostos. 
Tendo em vista a proporção das consequências que este impasse ambiental 
tem causado, é imprescindível desenvolver pesquisas a fim de se investigar o 
impacto ambiental desses resíduos, com a finalidade de traçar um plano de 
recuperação dessas áreas e desenvolver um modelo geoquímico a fim de se 
avaliar a mobilidade dos elementos químicos contaminantes que a população 
está sendo exposta. Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa, será realizar 
uma caracterização, qualitativa e quantitativa, dos impactos ambientais, e 
analisar os aspectos geoquímicos nas proximidades das áreas diretamente 
afetadas pelos resíduos sólidos em Boquira. As linhas metodológicas de 
avaliação serão estruturadas para comparar, organizar e analisar informações 
sobre os impactos ambientais, incluindo os meios de apresentação escrita e 
visual dessas informações. Serão realizadas metodologias espontâneas (Ad 
hoc), Listagens (Check-list), matrizes de interações, rede de interações 
(Networks) e Mapas de superposição (Overlays), e serão realizadas análises 
químicas de extração total e sequencial. Depois de realizadas as análises 
químicas, com os dados tratados, serão realizadas análises estatísticas e 
geoestística para definir as rotas de contaminação e a velocidade em que os 
elementos contaminantes estão se dispersando no ambiente.  

 

 

 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE RECREACIONAL DAS PRAIAS DE 
MATA DE SÃO JOÃO LITORAL NORTE DA BAHIA, BRASIL  

 

Autor: Jacqueline Lopes de Souza - Doutorado 

Orientador: Profa. Dra. Iracema Reimão Silva 

Área de Concentração: Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos  

  

A exploração excessiva e desordenada das praias tem provocado a poluição 
destes ambientes, inviabilizando o seu uso e acarretando em graves prejuízos 
econômicos e ambientais. Em razão desses problemas, pesquisas estão sendo 
desenvolvidas em vários países com o objetivo de estabelecer metodologias, 
métodos, diretrizes e padrões para auxiliar no estudo da qualidade das praias, 
visando contribuir para a conservação e recuperação desse ecossistema. O 
município de Mata de São João, área que servirá como base para o 
desenvolvimento da pesquisa, está inserido no Litoral Norte da Bahia, região 
denominada Costa dos Coqueiros. Com aproximadamente 28 km de praias e 
enorme diversidade geoambinetal, esse município se tornou um dos destinos 
turísticos mais procurados do país. Desta forma, o objetivo da pesquisa é 
avaliar a qualidade receracional das praias do município de Mata de São João, 
a partir do levantamento dos métodos utilizados para a determinação da 
qualidade recreacional de praias, buscando identificar as principais falhas, suas 
potencialidades e contribuições aos estudos de qualidade recreacional de 
praias, e em seguida, montar um conjunto de indicadores geoambientais para 
ser aplicado na avaliação recreacional da área estudada, oferecendo métodos 
e técnicas de conservação e recuperação. A relevância dessa pesquisa está 
ligada a importância que a qualidade recreacional das praias assume nos dias 
atuais, principalmente no que tange a valorização da economia de muitos 
municípios litorâneos, os quais dependem diretamente da prática turística. 
Assim, a avaliação da qualidade receracional dessas praias, baseado em 
resultados obtidos a partir da análise de indicadores geoambientais, irá 
possibilitar uma melhor avaliação desses ambientes, permitindo identificar as 
mudanças ocorridas nessas áreas, possibilitando avaliar e projetar tendências 
ao longo do tempo, sendo útil para o prognóstico de futuros cenários e ações 
preventivas. O método de pesquisa será baseado em pesquisa bibliográfica e 
estruturação do conjunto de indicadores geoambientais para as etapas de 
campo.  

 

 

 

 

 



CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DO SISTEMA 
AQUÍFERO DA REGIÃO DE BARRA, BAHIA  

 

Autor: Rogério de Jesus Porciúncula - Doutorado 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Rogério Bastos Leal  
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Será realizada uma integração de metodologias geofísicas, hidrogeológicas e 
geotécnicas para obtenção de informações do modelo estrutural e 
hidrodinâmico e da condição atual da importante e específica unidade aquífera 
que subjaz o terreno dunar fixo da região de Barra e entorno. Localizado no 
semiárido baiano, na região do Médio São Francisco, o município de Barra, 
abriga importantes unidades aquíferas. Trata-se de um expressivo sistema 
aquífero granular, de cobertura dunar continental, controlado superficialmente 
pelo rio São Francisco e seus afluentes. Na região, predominam depósitos 
eólicos de areia quartzosa, bem selecionada, com bom arredondamento dos 
grãos, com caraterísticas de alta porosidade e permeabilidade. Os solos são 
predominantemente de baixa resistência ao corte e penetração, friáveis e de 
baixa fertilidade. O clima é seco a maior parte do ano, com maiores índices 
pluviométricos durante os meses de dezembro a fevereiro. Em atenção à 
notável significância e particularidade que o referido reservatório apresenta, 
além da carência do conhecimento hidrogeológico local, propõe-se um projeto 
de pesquisa científica o qual possui como objetivo geral avaliar e caracterizar, 
qualitativa e quantitativamente, o manancial subterrâneo. São objetivos 
específicos: (i) definir a geometria estrutural e o comportamento hídrico das 
unidades aquíferas e suas características quali-quantitativas; (ii) avaliar a 
factibilidade do uso de técnicas distintas, identificar as suas sinergias e 
redundâncias e propor um protocolo de investigação para o terreno específico; 
(iii) avaliar as susceptibilidades ambientais das áreas investigadas, 
especialmente no tocante à qualidade da água e aos riscos de vulnerabilidade 
ambiental; (iv) contribuir para ampliar a oferta de água para diversos usos e a 
implementação de políticas públicas de gestão e uso racional das águas da 
região; e (v) ampliar o conhecimento hidrogeológico do estado da Bahia e 
divulgar informações científicas em periódicos nacionais e internacionais. O 
interesse em tratar dos recursos hídricos subterrâneos na região advém, além 
da relevância sociopolítica, das características intrínsecas, notadamente 
particulares que estes terrenos apresentam, podendo abranger variados pontos 
de discussão científica. Pode-se dizer, por exemplo, que tais terrenos 
apresentam excelentes características permoporosas, o que favorece ao 
potencial de armazenamento e transmissão hídrica. Também, possuem 
elevada vulnerabilidade à contaminação e a potenciais riscos geoambientais de 
exploração descontrolada, fatos que exigem maior atenção por parte das 
esferas política, social e científica. Neste aspecto, a região de Barra e entorno 
têm merecido destaque no cenário baiano, principalmente quando se faz 
referência como meio estratégico de mitigar os problemas de abastecimento de 
água do semiárido. Trata-se de uma região com grande predominância de 



deposição dunar com expressiva reserva hídrica em seu subsolo e que tem 
sofrido com a ocorrência de frequentes adventos de baixa pluviosidade, o que 
tem elevado a escassez de água superficial do Rio São Franciso e seus 
afluentes, ocasionando aumento da demanda por águas subterrâneas, cuja 
exploração nem sempre é realizada racionalmente, produzindo por vezes água 
de qualidade inadequada. Mapeamento hidrogeológico e avaliação preliminar; 
ensaios geofísicos de eletrorresistividade, polarização induzida e de georradar; 
análises hidroquímicas e isotópicas; ensaios hidrogeológicos de 
permeabilidade, testes de aquífero e de infiltração compõem a série de 
metodologias a serem aplicadas, considerando suas sinergias e redundâncias. 
O modelo hidrogeológico gerado a partir da integração das metodologias 
servirá de referência para produção de um conjunto de protocolo de 
investigação para melhor gestão daquele terreno. Os impactos previstos são de 
naturezas diversas: (i) acadêmico-científico, no desenvolvimento técnico-
científico, na formação de pessoal, desenvolvimento e inserção de tecnologias; 
(ii) social, no levantamento de questões relacionadas ao acesso aos recursos 
hídricos de qualidade e uso e ocupação do solo; (iii) econômico, por agregar 
informações de interesse para a indústria e a agricultura, principalmente para o 
uso sustentável dos recursos hidrogeológicos; e (iv) ambiental, na 
caracterização e avaliação do solo e água subterrânea e identificação de áreas 
de riscos geoambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO CONCEITUAL DE FUXO E AVALIAÇÃO DE 
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A região Oeste do Estado da Bahia tem tido um ritmo de crescimento acelerado 
nas últimas décadas, sendo a agroindústria a principal mola propulsora, 
destacando-se no cenário econômico estadual e nacional. Tal crescimento 
levou a uma demanda maior pela água, pois a irrigação de culturas é uma 
prática comum dos médios e grandes agricultores e equivale a um avanço 
tecnológico que reflete nos altos índices produtivos com uma tendência 
crescente no cenário futuro. Apesar da rede hidrográfica da região ser 
representada majoritariamente por rios perenes, a baixa densidade de 
drenagens aliada à demanda crescente da água e a agricultura mecanizada 
levou a uma explotação intensa do principal aquífero da região, o Urucuia. 

O aquífero Urucuia, além de sua importância estratégica para o 
desenvolvimento econômico regional, mantem o fluxo de base das drenagens e 
contribui para as Bacias hidrográficas dos rios Tocantins e São Francisco. O 
principal questionamento atual sobre o aquífero refere-se à sua potencialidade 
de explotação, visando a não ocorrência de rebaixamentos excessivos dos 
níveis d’água devido a bombeamentos intensivos e quanto a capacidade de 
suporte do sistema aquífero referente às possibilidades futuras de exaustão. O 
problema a ser resolvido: Considerando as recargas e descargas do aquífero, 
qual a reserva explotável e em quais cenários futuros poderíamos ter 
desequilíbrios no meio? Quais os efeitos de novos bombeamentos sobre o 
fluxo da água subterrânea? Qual o efeito do bombeamento sobre os cursos 
d´água superficiais? A relevância da pesquisa está centrada na possibilidade 
de mensurar o potencial hídrico do aquífero Urucuia e, a partir do 
conhecimento da circulação dos recursos hídricos e das demandas atuais, 
projetar cenários futuros de oferta d’água. O aquífero Urucuia ocorre na Bacia 
Sedimentar Sanfranciscana, estendendo-se por aproximadamente 120.000km2. 
Assim, foi escolhida uma área piloto de estudos tomando-se como referência a 
unidade bacia hidrográfica, onde será aplicada a ferramenta da modelagem 
matemática numérica e a análise isotópica das águas. As bacias escolhidas 
foram dos rios Arrojado, Formoso e Correntina (ou das Éguas), afluentes do rio 
Corrente, que por sua vez é um dos principais afluentes da margem esquerda 
do rio São Francisco, em uma área de 19.597,11km2, abrangendo o município 
de Jaborandi e, parcialmente, os municípios de Correntina, Cocos e Coribe. A 
escolha da Bacia hidrográfica como unidade territorial favorece o estudo 
principalmente na discretização do modelo. Os objetivos específicos da 
pesquisa são: Desenvolver o modelo conceitual do aquífero; Estimar balanço 
de ofertas e demandas de água em vários cenários temporais; Interpretar 
assinaturas isotópicas das águas superficiais, subterrâneas e de chuva, 



visando determinação de idade e compreensão da circulação da água no meio; 
Modelar o aquífero visando compreender as interrelações entre as águas 
subterrâneas e superficiais de modo a permitir a visualização das possíveis 
interferências antrópicas a partir do bombeio de poços e de rios. Nesta fase da 
pesquisa já foram levantados os seguintes dados: cadastramento dos poços, 
execução de poços para elaboração de testes de aquífero e monitoramento 
dos níveis d’água, coleta de 29 amostras de águas para análise isotópica de 
O18, H2 e H3.  
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A região oeste do Estado da Bahia, no trecho do chapadão do Urucuia, incluído 
a área específica escolhida para o Estudo, a bacia do rio Grande, nas sub-
bacias dos rios das Fêmeas, dos Cachorros e de Janeiro, localizada entre os 
paralelos 11º 52’ 14’’ S e 12º 45’ 25’’ S e os meridianos 44º 53’ 36’’ W e 46º 29’ 
12’’ W, no extremo oeste do estado, apresenta um dos maiores índices de 
desenvolvimento econômico do Brasil, decorrente da prática do agronegócio 
voltado para o comércio internacional. Entretanto, este desenvolvimento 
econômico regional está ameaçado por conflitos ambientais e por restrições no 
uso da água, considerando que alguns rios já alcançaram o limite máximo nos 
volumes de água disponíveis para outorga. Entretanto, as demandas por mais 
água para os diversos usos são crescentes e os rios são mantidos perenes 
pelo escoamento de base do Sistema Aquífero Urucuia (SAU), que também já 
está sendo explorado. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma rede neural 
artificial (RNA) para previsão e apoio às decisões futuras de outorgas para uso 
de água superficial e subterrânea. Isto será feito por meio dos dados de 
precipitação e do nível da água dos rios e do sistema aquífero. Apenas com 
estes dados, a RNA irá estimar a infiltração de água no solo, o escoamento de 
base do aquífero para os rios e os efeitos do uso e ocupação do solo. Este 
sistema deverá possibilitar o dimensionamento volumétrico e espacial dos 
poços tubulares para a exploração de água subterrânea, para fins de irrigação, 
de forma que seu impacto nos rios ocorra apenas nos períodos de cheia, 
destes últimos. Alem disso o sistema possibilitará avaliar os diversos sistemas 
de uso e ocupação do solo, para que se possa incrementar o escoamento de 
base para os rios nos seus períodos de seca, sem comprometer as demandas 
já existentes. Nestas condições a RNA, irá possibilitar a tomada de decisões e 
o planejamento de ações que deverão aumentar a oferta hídrica para a 
produção agrícola e, em paralelo, para todos os demais usos e ainda, reduzir 
os impactos das captações nas vazões dos rios, podendo em alguns casos, até 
aumentar a vazão dos mananciais superficiais nos períodos de seca, 
resultando em inúmeros benefícios para a sociedade, a economia e o meio 
ambiente. A viabilidade da pesquisa já foi comprovada, os dados de campo já 
foram coletados e está sendo iniciada a montagem da RNA, para que se possa 
iniciar o treinamento da mesma. 
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Os aquíferos cársticos constituem uma importante reserva hídrica, uma vez 
que as rochas carbonáticas ocupam extensas áreas, com importantes 
assentamentos de atividades industriais, urbanas e de agricultura. Os aquiferos 
cásrticos Maruim e Sapucari são membros das formações Riachuelo e 
Cotinguiba, da Bacia Sergipe-Alagoas. Nesta pesquisa a área de estudo 
contempla os municípios de Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, Riachuelo 
e Maruim, estado de Sergipe. Na área de estudo o aquífero Sapucari apresenta 
comportamento de aquífero cárstico, de alto gradiente hidráulico, e setores de 
produtividade de maior destaque nos povoados Mussuca, Estiva e Machado 
nos municípios de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras. O aquífero Maruim 
também apresenta comportamento de aquífero cárstico, com produtividade 
variável, destacando-se os poços do município de Maruim. O comportamento 
do fluxo subterrâneo de ambos os aquiferos estão associados a feições de 
circulação cárstica, com presença de condutos que podem evoluir para 
cavernas. A pesquisa tem como objetivo geral a caracterização hidrogeológica 
e hidrogeoquímica dos aquíferos cársticos Maruim e Sapucari. Os principais 
objetivos específicos são: 1) aplicar o método EPIK (Doerfliger e Zwahlem, 
1997) na estimativa da vulnerabilidade das águas subterrâneas e na criação do 
mapa de vulnerabilidade; 2) gerar o mapa potenciométrico para a área de 
estudo; 3) aplicar a metodologia de caracterização multiescalar de 
reservatórios (CAMURES) como base para a caracterização hidrogeológica da 
área de estudo; 4) estudar as relações de carstificação e sistemas de fraturas 
com relação a vazão, vazão específica, nível estático e nível dinâmico dos 
poços;  5) avaliar através de amostragem orientada o potencial de dissolução 
das rochas carbonáticas com base na presença de zonas de fraturas; 6) gerar 
mapas de distribuição dos principais parâmetros químicos e físicos da água 
subterrânea; 7) realizar a modelagem geoquímica com os valores do Índice de 
Saturação dos principais elementos;   8) realizar análises isotópicas de H2  
(deutério) e O18 (oxigênio 18); 9) caracterizar a faciologia e a classificação das 
águas subterrâneas e 10) enquadrar a qualidade das águas subterrâneas 
segundo os padrões da legislação vigente do Conama e Ministério da Saúde. O 
trabalho justifica-se como referência para a análise hidrogeológica e ambiental, 
gerando bases para a definição de um modelo hidrogeológico e gestão 
integrada de recursos hídricos. As etapas metodológicas da pesquisa 
consistem em: Planejamento/levantamento bibliográfico; Levantamento e 
cadastramento de poços tubulares; Amostragem de água; Análises de 
laboratório; Processamento dos dados e Interpretação dos resultados. Foram 
cadastrados cerca de 80 poços com dados hidrogeológicos, desses, 57 



apresentavam dados hidrogeoquímicos. Foram selecionados 20 poços para 
amostragem, sendo 15 do sistema Sapucari e 5 do sistema Maruim. Também 
foram amostrados 2 rios, 4 fontes e 1 lagoa. 
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O estudo de vulnerabilidade de aquífero em regiões cárstica é de essencial 
importância, por permitir o conhecimento dos fatores que comprometam a qualidade 
da água. Em geral, essas regiões são de interesse econômico e hidrogeológico, por 
dispor de solos agricultáveis, valiosas reservas de água no subsolo e importância 
ambiental principalmente diante das feições geomorfológicas resultantes da 
dissolução da rocha carbonática, como dolinas e sumidouros, estando muitas vezes 
vulneráveis à contaminação antrópica, a qual se associa, especialmente, a fatores 
intrínsecos do tipo do ambiente cárstico, a saber: baixa espessura dos solos, 
concentração de fraturamentos e carstificação nas camadas superiores do aquífero, 
além da ocorrência de pontos de recarga em cavidades e condutos formados pelo 
processo de carstificação. A área de estudo corresponde a bacia neoproterozoica 
Una-Utinga localizada na porção central do Estado da Bahia, e abrange os 
municípios de Andaraí, Barra da Estiva, Ibiquera, Iramaia, Itaetê, Lajedinho, Lençóis, 
Mucugê, Nova Redenção, Rui Barbosa, Utinga e Wagner. Geotectonicamente está 
inserida no Cráton do São Francisco, associada hidrogeologicamente ao aquífero 
cárstico Salitre. O objetivo geral deste trabalho é avaliar o funcionamento hidráulico 
e mapeamento da vulnerabilidade do aquífero em questão, através da aplicação de 
métodos e técnicas de investigação hidrogeológica e o conhecimento dos processos 
e condições atuais de funcionamento do mesmo, considerando especificadamente a 
identificação dos registros litoestratigráficos e morfoestruturais, elementos geológico-
estruturais, bem como, delimitar os compartimentos aquíferos e parâmetros 
hidráulicos. Objetiva-se ainda a proposição de um modelo hidrogeológico do 
aquífero cárstico e descrição dos processos relacionados aos fatores evolutivos e ao 
arcabouço geológico de superfície, além de caracterização hidroquímica das águas 
subterrâneas e superficiais, mapeamento vulnerabilidade natural, e apresentação de 
sugestões técnicas como subsídios para o planejamento urbano, gestão territorial e 
hídrica do aquífero em estudo, contribuindo para a política estadual de gestão 
ambiental. Muito embora a região mencionada esteja inserida numa das principais 
bacias hidrográficas do Estado, a do Paraguaçu, que ocupa aproximadamente 10% 
do território baiano, representada principalmente pelos rios perenes; Santo Antônio, 
Utinga, Una e Paraguaçu, ocorre baixa densidade de drenagem, que não supre a 
demanda crescente pela água, favorecendo a intensa explotação de um dos 
principais aquífero, o Salitre, através de poços tubulares, principalmente durante o 
período da seca, quando a água subterrânea é usada também como fonte 
emergencial, atendendo a programas relacionados às políticas governamentais.  
Para a realização desta pesquisa usar-se-á uma estratégia metodológica realizando, 
Levantamento de dados bibliográficos e cartográficos, fotointerpretação; seleção de 



poços, coleta e análises de amostra de águas subterrânea e superficiais; seleção de 
poços e instalação da rede de monitoramento das flutuações das cargas hidráulicas 
(NA) e precipitação; determinação do método para mapeamento de vulnerabilidade 
(COP e PI); análises laboratoriais e tratamento de dados. Como resultados parciais 
obtidos tem-se o mapa potenciométrico, o mapa geológico, coleta de 40 amostras no 
período de estiagem para análise físico-química e isotópica e avaliação preliminar 
das estruturas cársticas na área de estudo. 
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Um IQA (Índice de Qualidade da Água) é uma ferramenta matemática simples, 
que permite integrar dados complexos de qualidade das águas, transformando-
os em uma variação de valores numéricos, sintéticos, padronizados e fáceis de 
interpretação (ENVIRONMENTASIA, 2013), sendo um guia para identificação 
de alteração na qualidade da água e, por conseguinte direcionar seu uso, 
definindo-se inclusive o melhor processo de tratamento para adequação ao uso 
pretendido. Hurley, Sadiq e Mazumder (2012), em estudo para adequação de 
índices para avaliação de qualidade da água, defendem que a tradução do 
conhecimento sobre as condições de potabilidade da água, exigem 
ferramentas apropriadas para suprir lacunas de comunicação entre cientistas, 
tomadores de decisão (gestores) e o público. No Brasil o IQA mais utilizado 
(em torno de 12 estados) foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation 
(LUMB at al, 2011), dos Estados Unidos, cujo principal foco é avaliar a 
qualidade da água para o abastecimento público após o tratamento 
convencional. No estado da Bahia, verifica-se que os órgãos gestores de 
monitoramento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos pouco se 
utilizam de IQA. Ou seja, não se identifica um relatório que apresente a 
realização de um monitoramento frequente e com os dados apresentados de 
forma sintética e de fácil interpretação para que possam ser úteis aos diversos 
usuários da água. Em contrapartida, existem acervos técnicos elaborados por 
pesquisadores, que apontam a necessidade da aplicação de IQAs, e para a 
atualização e aumento de dados com fins de dar maior subsídio à tomada de 
decisão quanto ao uso prioritário da água. Muitos desses pesquisadores 
(autores) basearam-se no IQA desenvolvido por Brow et al (1970), Water 
Quality Index - WQI, criado pela National Sanitation Foundation - NSF (LUMB 
at al, 2011) sendo o mais utilizado pela maioria dos países. Portanto, para 
evidenciar a concentração de poluentes e contaminantes em águas 
subterrâneas, será utilizada como área de estudo a região do Polo Industrial de 
Camaçari (PIC), localizado no Recôncavo Norte da Bahia (RNBA), a qual 
possuí 16.822,2 km2 equivalente a quase 3% da superfície total do Estado. A 
região está inserida em parte dos domínios hidrogeológicos da Bacia 
Sedimentar do Recôncavo. Pretende-se testar uma metodologia de avaliação 
de qualidade da água subterrânea para usos prioritários e que possa ser 
aplicada em áreas de aquíferos com influência de percolados orgânicos, devido 
à interferencia de atividades industriais. Devido as evidentes potencialidades 
de risco de contaminação que são observados na área de estudo e que vem 
comprometendo negativamente os recursos hídricos, faz-se necessário 
identificar, qual seria a metodologia de análise mais compatível para ser 



aplicada nessa área e torná-la ferramenta de referência para o monitoramento 
das águas subterrâneas do PIC. Para alcançar esses objetivos serão 
realizadas coleta e análise de amostras de águas, construção de banco de 
dados, análise estatística, simulação de modelo matemático, análise 
comparativa e composição de um modelo específico e local. De uma análise 
preliminar já se pode inferir que pelo menos 17 (dezessete) parâmetros 
orgânicos são responsáveis pela alteração do Índice de Qualidade da Água 
Subterrânea (IQAS) na região. Esses parâmetros são responsáveis pelas 
piores faixas de qualidade, ou seja, ruim e muito ruim. 
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Uma das mais importantes preocupações ambientais, nos locais de mineração, 
é a drenagem ácida de mina, que é formada pela exposição de minerais 
sulfetados ao ar e à água. A consequente produção de ácido sulfúrico reduz a 
qualidade dos corpos d’agua e pode permitir a solubilização de sais de metais, 
potencialmente tóxicos, como Pb, Zn, Cu, Cd, Mn e Al. A área escolhida para 
este estudo está localizada na Bacia Sedimentar de Irecê, na porção centro-
norte do Estado da Bahia, e ocupa uma área aproximada de 32.236 Km2. 
Nesta região, vários pesquisadores têm descrito minerações importantes de 
sulfetos e sulfatos de metais pesados como pirita, calcopirita, esfarelita, galena 
e barita (MISI, 1975, 1976; BOMFIM, 1990; RIBEIRO et. al, 1993). Esta 
pesquisa tem por principal objetivo realizar o modelamento experimental da 
interação entre a água e as rochas calcárias mineralizadas, visando a melhor 
compreensão das principais transformações minerais e do transporte dos 
metais por processos geogênicos. Outros objetivos consistem em: (a) avaliar a 
taxa de oxidação dos sulfetos através de métodos estáticos e, 
consequentemente, a efetiva capacidade de geração ácida; (b) simular o 
processo de intemperismo natural por processos laboratoriais de lixiviação, em 
condições experimentais controladas e (c) estimar a influência de anomalias 
geoquímicas de Zn, Ba, Fe, Mn e Pb como possíveis fontes de contaminação 
geogênica, considerando os riscos para a saúde pública. As amostras de 
rochas serão submetidas a análises químicas e mineralógicas antes e após os 
processos de lixiviação. Serão utilizados procedimentos estáticos e cinéticos 
em amostras rochas e águas. Na presença de sulfetos, os métodos estáticos 
permitem estimar o possível potencial de acidez ou a capacidade de 
neutralização da acidez gerada, em um dado momento. Os métodos cinéticos 
utilizados na interação água/rocha permitem a avaliação em períodos mais 
prolongados e a pesquisa é realizada em reatores fechados, colunas de eluição 
e sistema de extração Soxhlet. As análises químicas das amostras de águas 
meteórica, dos poços representativos e das rochas calcárias permitirão a 
geração de novos dados. Os resultados experimentais para o lixiviado: pH, Eh, 

condutividade, sólidos dissolvidos, salinidade, Cl
-
, F

-
, SO4

2+
, S2-, NO3

-
, 

alcalinidade, dureza, Pb, Zn, Cu, Ba, Fe, Ca, Mg, Na e K serão interpretados à 
luz das possíveis reações químicas e suas relações termodinâmicas, utilizando 
o programa computacional PHREECQ2 (PARKHURST et al., 1999). Os 
resultados experimentais obtidos permitirão entender a evolução da água após 
a interação com a rocha calcária. Estes resultados também serão comparados 
com os obtidos para amostras de água coletadas em poços tubulares 
representativos e com os dados químicos disponíveis na literatura. Um estudo 



sobre a presença de metais pesados nos lixiviados, obtidos nos ensaios 
experimentais, permitirá inferir sobre possíveis fontes de contaminação 
geogênica de corpos d’agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO TEMPORAL DA CONTAMINAÇÃO POR METAIS 
NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (BAHIA – BRASIL)  

 

Autora: Amanda Santos Silva – Doutorado  

Orientadora: Profa. Dra. Olívia Maria Cordeiro de Oliveira 

Co- orientadora: Profa. Dra. Ana Cecília Rizzatti de Albergaria-Barbosa 

Área de Concentração: Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos 

  

A Baía de Todos os Santos (BTS) é a segunda maior baía costeira do Brasil. 
Em seus arredores está presente a terceira maior área metropolitana do país, 
de grande importância socioeconômica e cultural, com mais de 3 milhões de 
habitantes. Esta baía engloba uma gama complexa de ecossistemas que 
incluem recifes de corais, manguezais, praias e estuários. Diversas atividades 
antropogênicas têm sido desenvolvidas em seu entorno ao longo do tempo, 
influenciando em na qualidade ambiental. Dentre estas podemos citar: o 
descarte de efluentes domésticos e industriais, de resíduos sólidos, a presença 
de petroquímicas, as atividades portuárias e agrícolas e a mineração. Em 
várias regiões da BTS, o material particulado em suspensão, sedimentos e 
biota encontram-se enriquecidos por elementos traço (As, Cd, Pb, Zn, Hg, Mn, 
Co, Cu, Sb, dentre outros) em níveis de concentração acima do considerado 
“natural”. Visando o contexto de exploração industrial da BTS, o presente 
estudo irá avaliar a evolução da contaminação em sua porção norte/nordeste, 
desde o início da exploração das indústrias de petróleo, na década de 50, até 
os dias atuais. Além disso, serão analisadas a granulometria das amostras, a 
origem da matéria orgânica através das análises isotópicas δ13C e δ15N, bem 
como a taxa de sedimentação dos testemunhos. Quatro testemunhos foram 
coletados manualmente, através da prática de mergulho com cilindro, utilizando 
tubos de PVC com 45 centímetros de diâmetro, em profundidade média de 5 
metros. Estes testemunhos foram fracionados, ainda congelados, em alíquotas 
de 1 cm até o cm 15 e em alíquotas de 2 cm a partir do cm 16. Os metais serão 
quantificados por Espectrometria de Absorção Atômica com Chama 
acetileno/ar. O δ13C e o δ15N estão sendo avaliados através de um 
espectrofotômetro de massa de razão isotópica. A granulometria será 
estabelecida através de um analisador elementar Costech acoplado a um 
espectrômetro de massa Thermo Finnigan Delta Plus (EA-IRMS). A taxa de 
sedimentação será estabelecida através da análise de 210Pb, realizada em um 
espectrômetro que mede a atividade das radiações gama (radiação 
eletromagnética) emitida pelo 210Pb total.  
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A Baía de Todos os Santos é uma região que abriga diversos tipos de 
ecossistemas, mas com inúmeras atividades industriais no entorno, como por 
exemplo, a indústria têxtil, atividades petrolíferas e petroquímicas. Essas 
atividades acarretam valores econômicos para a sociedade, em contrapartida 
vem contribuindo para a degradação do meio ambiente e no futuro próximo, 
pode causar prejuízos direitos para a biota dessa região e de regiões próximas, 
atingindo direta ou indiretamente os seres humanos. E a bacia hidrográfica do 
rio São Paulo, se encontra inserida nesta problemática de degradação 
ambiental. Apesar de ostentar importância ambiental e social, a referida bacia é 
submetida a agressões constantes, principalmente, por estar circundada por 
inúmeras atividades industriais e margeada por diversos municípios e 
pequenos povoados, o que tem provocado diversos impactos negativos. 
Podemos destacar na sua bacia 3 distintos ambientes: A zona estuarina (Rio 
São Paulo), que já foi enfocada em diversos trabalhos anteriores, e possui 
papel fundamental na subsistência da população, além de importância 
ecológica; A presença de drenagens que cortam a cidade (Rio São Paulinho) e 
sofrem um aporte de contaminação por conta da falta de saneamento local e a 
Represa (São Paulo), que constitui fonte de captação de água pela RLAM e 
recebe os resíduos resultantes do processo de clarificação das águas. O 
presente trabalho objetiva de modo geral compreender a variabilidade 
hidrogeoquímica da bacia do rio São Paulo, por meio de parâmetros físico-
químicos e determinação de metais pesados utilizando-se de uma metodologia 
específica para remoção de matriz salina, uma vez que as dificuldades na 
quantificação desses metais em águas salinas devem-se às suas baixas 
concentrações, em contraste com os elevados teores de sais dissolvidos, desta 
forma possibilitando o modelamento de estratégias de controle da qualidade 
das águas para a preservação e conservação ambiental além do mais, 
objetiva-se; Investigar a influência da maré na distribuição dos parâmetros 
físico-químicos, de forma sazonal, longitudinal e vertical; Classificar o estuário; 
Correlacionar os parâmetros físico-químicos, as condições hidrodinâmicas e 
aos níveis de contaminação por metais pesados ao longo da bacia; Quantificar 
e identificar  as fontes de nutrientes   que interferem na qualidade ambiental da 
bacia; ambos com finalidade de avaliar o comprometimento da qualidade 
ambiental. A metodologia englobou o desenvolvimento de experimento para 
remoção de matriz salina das amostras de água, através da utilização de resina 
de troca iônica, além de estabelecer 4 etapas de campo para coleta de dados, 
levando em consideração as forçantes hidrodinâmicas e a sazonalidade 
climatológica. O experimento mostrou-se eficiente após diversas etapas de 
testes. A salinidade, a densidade, os sólidos totais dissolvidos e a 



condutividade com altas correlações, foram definidos como parâmetros 
controladores da qualidade ambiental. No que se refere aos critérios de 
classificação, o estuário se enquadra como estuário dominado por maré 
(quanto aos processos físico-químicos), inferi-se formado em planície costeira 
(quanto à geomorfologia) e do tipo bem misturado a parcialmente misturado 
apresentando esporadicamente um caráter de estratificação, de acordo a 
estratificação vertical. Entretanto, a falta de saneamento do munícipio contribui 
diretamente para as inadequadas condições sanitárias da bacia hidrográfica. 
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Com a maturidade da produção nos campos de petróleo e gás natural, a água 
de formação se torna um dos maiores problemas para as empresas operadoras 
e para o meio ambiente. Essa água está associada aos reservatórios de 
petróleo e geralmente é produzida em conjunto com o fluido de interesse (óleo, 
gás ou condensado). A partir desse momento é chamada pela indústria do 
petróleo de “Água Produzida”. Seja por questões ambientais, geológicas ou 
operacionais, a água produzida deve ser gerenciada de forma a prevenir ou 
mitigar potenciais danos, uma vez que volumes produzidos crescem 
exponencialmente ao longo da vida útil dos campos. No Brasil, o fato da 
produção de petróleo e gás ter iniciado nas bacias onshore faz com que a 
maior parte dos campos terrestres seja considerada madura. 
Consequentemente, são nessas áreas as maiores proporções de volumes 
produzidos de água. Também por conta deste protagonismo, esses campos 
geralmente apresentam maior defasagem tecnológica, podendo afetar a 
operação e a produção de petróleo. Por conta do elevado volume e, 
principalmente, das características da água produzida se faz necessário um 
conjunto de técnicas e tecnologias para o correto gerenciamento dessa água, 
incluindo conhecimento geológico profundo das zonas produtoras (geologia de 
reservatório), análises laboratoriais, processos de separação do óleo e do gás, 
tratamento e descarte. Entretanto, todos os campos apresentam 
particularidades por conta das características geológicas do reservatório, das 
técnicas de recuperação utilizadas, a infraestrutura disponível para produção, 
armazenamento e descarte, etc. Assim, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar um modelo para a gestão da água produzida em campos onshore 
de petróleo e gás no Brasil, considerando os fatores técnicos (da Geologia de 
Reservatório e da Engenharia de Produção), ambientais e regulatórios. Para 
tanto, serão apresentadas a origem e as principais características da água 
produzida, de seus ambientes de origem e os seus aspectos ambientais e 
operacionais. Serão descritas as etapas do gerenciamento da água produzida 
em campos onshore, relacionando as atividades envolvidas e as técnicas e 
tecnologias utilizadas atualmente. Oportunamente, serão identificadas e 
apresentadas as principais demandas técnicas e tecnológicas desse 
gerenciamento e quais os fatores que corroboram com o processo de 
desenvolvimento de novas tecnologias, como a regulação. Para o 
conhecimento acerca das etapas do gerenciamento da água produzida, bem 
como as técnicas e tecnologias empregadas, foram realizadas visitas em 
diferentes áreas produtoras (Bahia, Sergipe e Oklahoma/EUA). Além disto, tem 
sido realizada pesquisa bibliográfica (livros, artigos, dissertações, teses e 
bancos de dados) em torno dos volumes produzidos, tecnologias e regulação 



envolvida. A descrição das etapas do gerenciamento da água produzida, sua 
caracterização qualitativa (com base na bibliografia) já foi realizada ao longo da 
pesquisa. O próximo passo a ser vencido consiste na caracterização 
quantitativa da água, que envolve a coleta e a catalogação dos dados oficiais 
na ANP. O modelo de gestão que está sendo proposto já está em fase de 
discussão e aprimoramento. Ao final, esse modelo trará considerações 
importantes em termos tecnológicos, regulatórios e decisórios na gestão da 
água produzida em campos onshore de petróleo e gás. 
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Os postos de distribuição de combustíveis, foco deste trabalho, estão 
intimamente inseridos no cenário e cotidiano das cidades.  E seus produtos, a 
base de hidrocarbonetos, contribuem diretamente para a contaminação do solo 
e águas subterrâneas da área de sua influência, proporcionando a existência 
de passivos ambientais e risco para a saúde humana, devido a natureza tóxica, 
carcinogênica e mutagênica destes contaminantes químicos, a saber, 
Benzenos, Toluenos, Elilbenzenos e Xilenos (BTEX) e Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos (HPA´s).  Os objetivos primordiais deste estudo 
consistem em realizar uma avaliação ambiental com análise de riscos à saúde 
humana, por meio de procedimentos de investigação da contaminação em 
postos de revenda de combustíveis localizados na Região Metropolitana de 
Salvador – RMS e comparar as legislações do Estado da Bahia, no que tange 
este assunto, às referências legais do Estado de São Paulo e Agencia de 
Proteção Ambiental Norte Americana – EPA. Foram realizados estudos em 
dois postos de revenda de combustíveis (Área 01 e 02), onde foram aplicadas 
as mesmas metodologias de investigação, inicialmente realizado uma 
varredura por compostos orgânicos voláteis (VOC´s) no solo, utilizando para tal 
um equipamento medidor de gás portátil com detector de foto-ionização (PID), 
perfurados e instalados dez poços de monitoramento de águas subterrâneas e 
quantificados quimicamente em laboratório os parâmetros de interesse nas 
amostras de solo e águas subterrâneas (BTEX e HPA´s). Para a caracterização 
hidroquímica das águas, foram elaborados mapas por meio dos softwares 
Surfer 9, Autocad 10 e Corel Draw 10. Para a avaliação da qualidade da água 
para consumo humano foi utilizada a Portaria n° 2914 de 2011, do Ministério da 
Saúde e o CONAMA nº 420 de 2009, bem como a EPA (01/2015) e os dados 
foram tratados com o método ACBR de Análise de Risco à Saúde Humana da 
CETESB. Os resultados obtidos mostraram que as áreas estudadas (Área 01 e 
02) apresentaram indícios da contaminação por Hidrocarbonetos Policíclicos 
Aromáticos (HPA´s), Etilbenzenos, Toluenos e Xilenos evidenciando a 
migração destes compostos para o meio ambiente e possível exposição à 
saúde humana. 
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A pesquisa trata de um estudo avaliativo da importância da atividade de 
mineração no semiárido da Bahia, a partir das informações disponibilizadas da 
Economia Mineral para análise do cenário econômico e social da região. A 
Bahia é um dos estados mais estudados por órgãos especializados, no âmbito 
geológico, caracterizada por uma diversidade dos recursos naturais que 
subsidiam a indústria química, petroquímica, siderúrgica e ainda contribui para 
a exportação dos principais minérios, como: ouro, cobre, magnesita, 
manganês, cromita, sal-gema, barita, chumbo, urânio, minério de ferro, prata, 
cristal de rocha e zinco. A produção ocorre, em grande parte, na região do 
semiárido, e segundo registros de produção e fiscalização da CBPM (2011) 
localiza-se nos municípios de Andorinha, Brumado, Caetité, Campo Formoso, 
Jaguarari, Jacobina, Santa Luz e Vitória da Conquista que contribuem para 
cerca de 75% da produção mineral bruta comercializada no estado. Promover o 
estudo sobre a importância da atividade da mineração contemplando a Bahia e 
especificamente, a região do semiárido, é o propósito desse trabalho visando 
destacar as influências e correlações da atividade segundo os estudos técnicos 
dos órgãos especializados citados no decorrer da pesquisa que auxiliam no 
controle da atividade e no registro de informações de caráter econômica, social 
e ambiental, além de envolver a análise da  arrecadação da Compensação 
Financeira da Exploração Mineral (CFEM), o Produto Interno Bruto (PIB) e o 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IFDM). A pesquisa ocorreu no 
período de 2005 a 2010, considerando informações financeiras como a 
arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM); o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (FDM); e o 
Produto Interno Bruto dos Municípios (PIB-M). O estudo foi desenvolvido a 
partir da pesquisa bibliográfica e documental, considerando as informações 
disponibilizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Brasileiro de 
Mineração IBRAM), Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia 
(SDE), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e outras fontes primárias, as 
quais revelam a importância da atividade de mineração para os municípios e 
para o semiárido da Bahia. Foi realizado estudos Econométricos, cujos os 
dados analisados não apresentam de forma consistente a correlação entre o 
CFEM e o PIB, e também não apresentam correlação/reflexos no IFDM. 
Constata-se que a análise econométrica não justifica essas variáveis, mesmo 
considerando a importância do CFEM para esses municípios. Perante os 
resultados, destaca-se a riqueza gerada pelo município de Jaguarari, dentre os 
demais municípios do semiárido, face a evolução da arrecadação do CFEM e 



os impactos positivos da atividade mineradora sobre o PIB percapta e IFDM 
dos municípios e, nesse sentido, urge a necessidade de uma reflexão sobre o 
conflito existente da atividade mineradora e a necessidade de reduzir os 
impactos socioeconômicos, bem como promover a proteção ecológica e os 
padrões ambientais, garantindo o bem-estar socioeconômico e o crescimento 
da região com melhorias da condição de educação, saúde e geração de renda 
pela necessidade de aplicação do conceito de sustentabilidade em sua 
essência, que visa garantir o uso de recursos naturais às gerações futuras. 
Esse resultado demonstra a necessidade de uma melhor evidenciação das 
informações socioeconômicas, financeiras e ambientais desses municípios 
para a sociedade, em geral, à luz da revisão da legislação contábil vigente, 
considerada ultrapassada; dada a perspectiva da importância da Contabilidade 
aplicada ao Setor Público apresentar em suas demonstrações as informações 
sobre a real destinação dos recursos da CFEM recebidos pela atividade de 
mineração. 
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A área de estudo se constitui em uma importante reserva hídrica do semiárido 
baiano, sendo responsável pelo abastecimento de diversas cidades do interior 
do estado. Tradicionalmente designada no meio geológico como “Bacia de 
Irecê”, expressão também adotada neste trabalho, o sistema-aquífero cárstico-
fissural em apreço está localizado no contexto geológico dos carbonatos da 
Formação Salitre, Domínio do Grupo Una. Fatores ambientais como baixa 
precipitação pluviométrica, drenagem intermitente e carstificação intensa das 
rochas, associados ao desenvolvimento socioeconômico da região, exigem a 
utilização da água subterrânea captada através dos poços tubularestanto para 
abastecimento doméstico como para uso agrícola. Neste sentido, o objetivo 
primordial do estudo consiste em definir os principais vetores de contaminação, 
bem como a evolução hidrogeoquímica e isotópica das águas pertencentes a 
este sistema-aquífero. Para isso, busca-se definir os principais vetores de 
contaminação, bem como a evolução hidrogeoquímica e isotópica destas 
águas, avaliar o grau de contaminação de origem antrópica nas águas 
subterrâneas em estudo, identificando as principais fontes e vetores de 
contaminação, com especial ênfase para íon nitrato, identificar e avaliar a 
influência de anomalias geoquímicas de F, Ba, Fe, Mn e Pb como possíveis 
fontes de contaminação geogênica de suas águas, e determinar composição 
isotópica, afim de contribuir para a gestão dos recursos hídricos. Para tanto, 
serão realizadas campanhas sazonais de amostragem de água em 60 poços 
tubulares distribuídos pela região, onde serão analisados parâmetros como pH, 
condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos (STD), dureza, OD, 
temperatura, os íons principais Ca2+, Mg2+, Na+, K+, CO3

-, HCO3
-, Cl-, F-, SO4

2, 
NO2

-, NO3
-, além de, metais e elementos traços, ferro total, manganês, 

alumínio, cobre, zinco, chumbo e bário e razões isotópicas δ13C, δ2H e δ18O. As 
técnicas analíticas adotadas consistem desde medições físico-químicas in situ, 
com o uso de sondas multiparâmetros, análise espectrofotométrica, análises 
por Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado 
(ICP OES) e Espectrometria de Massa da Razão Isotópica (IRMS). Os 
resultados preliminares mostraram que 44% e 11%, dos poços apresentaram, 
respectivamente, concentrações de nitrato e fluoreto acima do limite 
recomendado (10 mg/LN-NO3

- e 1,5 mg/LF-) pela Portaria n° 2.914/2011 do 
Ministério da Saúde do Brasil (MS) e pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Tais concentrações sugerem contaminação de origem antrópica 
(fertilizantes nitrogenados e efluentes domésticos) para o nitrato e geogênica 
(dissolução do mineral fluorita) para o íon fluoreto, comprometendo seriamente 
a potabilidade destas águas.  
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Uma das variáveis fisiográficas da paisagem na análise da vulnerabilidade à 
contaminação de aquíferos reporta a pedologia, pois além de ser um agente 
protetor, atua como um filtro para manter a qualidade das águas subterrâneas, 
contribuindo para a movimentação inicial da água em direção às zonas 
insaturadas e saturadas do subsolo e das camadas mais profundas 
respectivamente. A elaboração de um mapa pedológico necessita de 
levantamento de solo no campo, constituído de estudo, identificação, 
compilação, análise e interpretação dos dados referentes às propriedades e 
inter-relações que os caracterizam e os definem estabelecendo limites, 
distribuição e arranjo espacial. O objetivo deste trabalho é a elaboração 
preliminar do mapa de solos da região cárstica de Andaraí, através de imagens 
de sensoriamento remoto e modelo digital de terreno para obtenção de um 
mapa compatível a escala de 1:100.000. A área de estudo está localizada na 
microrregião de Seabra – BA, delimitada pelas coordenadas 11º - 13º S e 40º - 
41º W, existindo três morfoestruturais: O Pediplano Carstificado, o Planalto de 
Mucugê e a Serra do Sincorá. A metodologia descrita compreende os 
procedimentos necessários na utilização de geotecnologias para fins de 
produção cartográfica, envolvendo todas as etapas do processo de preparo das 
imagens, até a confecção do mapa pedológico em Sistema de Informação 
Geográfica, seguindo as normas cartográficas vigentes. Para tanto, foram 
utilizadas como base cartográfica, 10 Cartas Topográficas que cobrem a área 
supracitada, na escala 1:100.000, e imagens de sensoriamento remoto 
(LANDSAT 8, ASTER e SRTM), para o processamento digital de imagens e 
manipulação dos dados foram utilizados os softwares ARCGIS, ERDAS 
Imagine e TerraViewHidro. As imagens do LandSat passaram pelo processo de 
composição de bandas (união de todas as bandas de mesma resolução num 
único arquivo), e mosaico, para depois verificar a combinação de bandas 
espectrais no espaço de cores RGB, visando realçar as feições pedológicas. 
Para a configuração pedológica, foram utilizados dados de campo, dados do 
SIAGAS e mapeamento pedológico do projeto RADAM. A partir da imagem 
SRTM foi gerado mapas derivados (declividade, concavidade e 
sombreamento), que auxiliam na compreensão das relações entre paisagem e 
os tipos de solos. As imagens foram interpretadas, considerando os aspectos 
diversos como: relevo, textura, tonalidades fotográficas, padrão de drenagem 
entre outros, chegando aos limites das diversas unidades de solos. O 
levantamento pedológico, objeto deste estudo, foi realizado no nível de 
reconhecimento de média intensidade, em escala de 1:100.000. De acordo 
com os resultados obtidos e analisados pode-se concluir que: as técnicas de 



geoprocessamento mostraram-se úteis na identificação das classes de solos; 
as imagens do satélite tornaram mais rápida e precisa a elaboração das 
unidades de mapeamento identificadas; as tarefas de interpretação das 
imagens foram facilitadas através da imagem SRTM. 
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Na presente pesquisa, a maior parte da área está sobre o domínio dos 
aquíferos fraturados do embasamento cristalino que abrange 35,5% do 
território do Estado da Bahia, grande parte inserida a região semi-árida, com 
índice pluviométrico inferior a 800 mm/ano. Para resolver o problema do nitrato 
será necessário estudo sobre a pedologia local, bem como a geologia da área, 
além de controlar as ações externas provenientes da ação antrópica como 
criação de caprinos e ovinos. O acesso rodoviário, partindo de Salvador, é feito 
utilizando a BR 324 até Feira de Santana, seguindo pela BR 116 até o povoado 
de Bendengó, município de Canudos, onde passa-se a utilizar a BR 235, não 
pavimentada, até a sede de Uauá, totalizando 410 km. A área da pesquisa está 
inserida na porção sudoeste da folha Uauá (SC.24-V D), e parte menor na 
porção nordeste da folha Senhor do Bonfim (SC.24-Y-B), apresenta uma 
evolução geológica eminentemente pré-cambriana, onde são reconhecidas 
extensas áreas de rochas arqueanas, confirmadas por idades radiométricas 
mais velhas que 2.600 m.a., em parte retrabalhadas no paleoproterozóico 
(1.900 – 2.100 m.a.). O relevo da área é dominado por três feições principais: 
Pediplanos Sertanejos, em parte dissecados pelo Vaza-Barris; Serras e 
Maciços Residuais. Nos Pediplanos encontram-se as nascentes da rede 
hidrográfica, no município de Uauá. O objetivo do trabalho será analisar os 
fatores que influenciam no potencial das águas subterrâneas dos aquíferos 
fraturados cristalinos e os processos que influenciam na contaminação por 
Nitrato., tendo como objetivos específicos visar: os fatores influentes com as 
características produtivas dos poços tubulares; entender os processos que 
podem influenciar a vazão das águas subterrâneas, detectar as fontes 
poluidoras que podem estar contribuindo direta ou indiretamente para a 
contaminação de nitrato do aqüífero local. A justificativa do presente trabalho 
se dá devido à descoberta por Andrade (2010) que revelou através de análises 
químicas nas águas dos poços da área, um percentual de Nitrato elevado na 
região, indicando que as águas da região estão sofrendo contaminação 
proveniente de fatores externos ou não, sendo assim, será feito um estudo 
mais detalhado das águas desses poços, correlacionando a contaminação com 
suas prováveis fontes. Para pesquisa será necessário realizar: Coleta de 
amostras, interpretação dos dados e elaboração da dissertação. O andamento 
da pesquisa até o momento se dá através de estudos detalhados da área, com 
confecção do mapa geológico e levantamentos bibliográficos.  
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A fauna de águas subterrânea também conhecida como estigofauna fornecem 
uma contribuição única e importante para diversos estudos ecológicos. No 
Brasil estudos de caracterização e distribuição de invertebrados em água 
subterrânea têm crescido significativamente. No entanto, os efeitos da poluição 
sobre a população desses organismos é atualmente desconhecida em nosso 
País. Os aquíferos cársticos como os demais ecossistemas aquáticos são 
ameaçados por diversas atividades ligadas ao desmatamento, mineração e 
agricultura desenvolvida de forma incorreta. Algumas espécies residentes 
nesses ecossistemas são sensíveis á modificação do ambiente, ocasionando 
um aumento ou diminuição destas populações, sendo caracterizadas como 
bioindicadores. Temos como objetivo investigar simultaneamente a fauna de 
invertebrados e as características físico-químicas das águas subterrâneas em 
cavernas e poços da região cárstica da bacia do rio Salitre, assim como o 
respectivo uso desses invertebrados como indicadores de impactos humanos. 
A bacia hidrográfica do rio Salitre, situada no centro - norte do Estado da Bahia 
possui uma área de 13.467,93 km2. Essa área engloba parte dos municípios de 
Campo Formoso, Jacobina, Juazeiro, Miguel Calmon, Mirangaba, Morro do 
Chapéu, Ourolândia, Umburanas e Várzea Nova. A Bacia é dividida em três 
sub- regiões: Alto, Médio e Baixo Salitre. Temos como metodologia a coleta de 
água subterrânea em cavernas próximas a áreas urbanas e cavernas em áreas 
afastadas da população nas regiões do alto, médio e baixo salitre. Após 
coletadas as amostras serão analisadas e os dados obtidos com a identificação 
de bioindicadores em aquíferos cársticos podem ser utilizados de forma 
integrada aos parâmetros físico-químicos e hidrogeológicos para uma 
avaliação mais segura e abrangente sobre a qualidade da água subterrânea. 
Apesar de todas as vantagens de se detectar espécies sensíveis a 
modificações no ambiente, ainda são insuficientes os estudos relacionados ao 
ambiente subterrâneo. Observa-se então a necessidade de pesquisadores 
despertarem para esta vertente de estudo, a fim de se conhecer outras 
espécies bioindicadores, o comportamento destas perante as modificações nas 
cavidades naturais subterrâneas e sua correlação com outros fatores abióticos 
em uma região reconhecidamente de grande interesse sócio-econômico e 
ambiental por possuir importante reserva de água subterrânea. 
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O Brasil vive hoje um cenário extremamente favorável no setor energético, 
buscando importantes parcerias para o desenvolvimento e inovações de 
tecnologia, porém esse avanço proporciona sérios riscos ao meio ambiente, 
aos ecossistemas costeiros sensíveis e, consequentemente, à saúde humana. 
Esses danos se devem, principalmente, aos, cada vez mais rotineiros, 
acidentes envolvendo derramamento de óleo. Os métodos tradicionais de 
limpeza, remoção e remediação dessas áreas, como, por exemplo, remoção 
manual/mecânica, jateamento, bombeamento a vácuo, biorremediação muitas 
vezes não são eficazes, desse modo o estudo do OSA nesses ambientes de 
grande sensibilidade vem a ser de muita importância.  O presente estudo 
analisa a formação e comportamento do OSA; formados a partir da interação 
de gotículas de óleo dispersas na coluna d’água e materiais particulados em 
suspensão (MPS). Esta estrutura reduz a adesão do óleo em superfícies 
sólidas, estabiliza a gotícula de óleo, promove a dispersão e pode acelerar os 
processos de degradação. Porém a eficiência da utilização do OSA in situ 
como um possível método de remediação em ecossistemas tropicais, todavia, 
ainda depende de uma melhor compreensão da interação óleo-sedimento 
nessas condições ambientais. Nesse sentido propõem-se um novo estudo 
utilizando modelos de simulações (aquários) de praias do litoral norte do estado 
da Bahia que irão ser impactadas utilizando óleo da bacia de Campos. Irão ser 
coletados dados e sedimentos para realização das simulações em uma praia 
intermediária na região de Itacimirim e em uma praia com características 
dissipativas na região de Costa Azul. A partir da simulação dessas praias 
(dissipativa e intermediária) em aquários no laboratório espera-se verificar a 
formação do OSA em meio natural (simulado através do uso dos sedimentos 
coletados, características da praia e formação de ondas por propulsores) e os 
efeitos com adição de sedimentos finos (argila+silte) para favorecer o aumento 
da interação óleo – MPS e possivelmente aumentar as taxas de dispersão e 
degradação. Diversos fatores como a hidrodinâmica do ambiente, salinidade, 
sedimento (concentração, granulometria, composição mineralógica), 
características do óleo, área afetada (turbulência do meio), presença de 
matéria orgânica e disposição de nutrientes, interagem de modo a possibilitar, 
ou não, a formação desse agregado. Estão sendo realizados levantamentos 
bibliográficos, a partir da utilização de periódicos, artigos, revistas científicas, 
teses de mestrado e doutorado para melhor entendimento sobre o tema. Com 
relação ao processo de remediação em praias fica claro que a formação natural 



ou estimulada do OSA em ambientes costeiros e as suas consequências, é um 
processo complexo. Uma série de lacunas ainda precisam ser preenchidas. 
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Esse trabalho descreve o estudo das características hidrodinâmicas do 
aquífero carstico Salitre, na porção Sul da Bacia de Irecê-BA, a partir da 
aquisição e processamento de dados hidroquímicos, isotópicos, 
meteorológicos, morfológicos e balanço hídrico do sistema. A área de pesquisa 
envolve a bacia hidrográfica do riacho Água de Rega onde o aquífero carstico 
comporta-se como um aquífero livre, associado às rochas carbonáticas 
Neoproterozoicas do Grupo Una e cuja morfologia foi esculpida por sucessivos 
ciclos de aplainamentos resultando num platô dissecado com altitude média em 
torno de 800m. Segundo Ramos et al. 2005, regionalmente, a superfície 
piezométrica acompanha a topografia regional, com fluxo subterrâneo em 
direção às calhas dos rios da região (Rios Verde, Jacaré e Santo Antônio). O 
conhecimento das peculiaridades hidrogeológicas dos terrenos cársticos vêm 
sendo alvo sistemático de diversas pesquisas (Vrba e Soblsek, 1988; Silva, 
2008; Laureano 1998, 2014, entre diversos outros), por apresentar um 
importante interesse como reservatório de água subterrânea, além de seu 
entendimento implicar diretamente em questões geoambientais (solos, 
cobertura vegetal, geomorfologia, etc.) e de geotecnia. Na região do Irecê, 
segundo Ramos et al. (2007), o número de poços tubulares perfurados passou 
de 1.000 poços no final da década 70 para cerca de 6.000 no ano de 2004, 
estando cerca de 70% desses poços em atividade, porém estudos integrados 
dos aspectos hidrodinâmicos, hidroquímicos, de balanço hídrico e de 
simulações de fluxo subterrâneo ainda é uma enorme lacuna no conhecimento 
do aquífero cárstico da região. Esse trabalho tem como objetivo: (i) definir as 
direções do fluxo subterrâneo, mapeando áreas de recarga, circulação e 
descarga; (ii) avaliar o comportamento do sistema aquífero através de análises 
físico-químicas de suas águas; (iii) analisar e entender a interação água-rocha 
no sistema aquífero através de análises químicas; e (iv) mapear as estruturas 
geológicas e geomorfológicas responsáveis pelo condicionamento da dinâmica 
do fluxo subterrâneo. Para que os objetivos sejam alcançados nos 14 meses 
de atividade restantes serão adotados os seguintes procedimentos: (i) 
realização de coleta de amostras de água subterrânea nos períodos de seca e 
chuvas na região; (ii) Caracterização do exocarste e do epicarste; (iii) análises 
hidroquímicas e isotópicas das amostras coletadas na segunda etapa de 
campo; e (v) Definição dos sistemas carsticos e estudo da evolução química da 
água no sistema aquífero utilizando diagramas e software adequados.  
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O município de Boquira abrigou, entre as décadas de 60 e 90, a maior mina de 
chumbo do Brasil, com produção total de mais de 250.000 toneladas/ano. Ao 
longo de 30 anos de operação, diversas empresas detentoras dos direitos 
minerários de exploração da área não realizaram nenhum tipo de manejo com 
os resíduos provenientes da operação e armazenamento do rejeito gerado. 
Atualmente, mais de duas décadas após o encerramento das atividades 
exploratórias, o município enfrenta sérios problemas ambientais decorrentes da 
contaminação das águas subterrâneas, superficiais (nascentes) e solos por 
chumbo, zinco, cádmio, arsênio, prata, além de outros metais nocivos à saúde 
humana. Além da toxidade dos elementos envolvidos no processo, o município 
de Boquira está localizado no semiárido, apresentando características 
climáticas restritivas como a escassez de água devido ao baixo índice 
pluviométrico, má distribuição das chuvas e, em geral, temperaturas elevadas 
durante todo ano, além de alto grau de insolação constante, culminando no 
inevitável uso das fontes de águas disponíveis água pela população local. 
Assim, o objetivo desse trabalho visa avaliar a qualidade das águas superficiais 
e subterrâneas do município de Boquira frente a contaminação por metais 
tóxicos por meio de mapeamento geológico preliminar e hidrogeológico, coleta 
e análises químicas das águas de 60 poços e 05 nascentes e elaboração do 
plano de gestão das águas do município visando o uso planejado dos escassos 
recursos hídricos da região de forma não nociva à saúde humana.  
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Diante da crescente demanda e escassez dos recursos hídricos na 
microrregião de Irecê, na porção central do Estado da Bahia, torna-se cada vez 
mais importante o conhecimento do potencial hidrogeológico do aquífero 
Salitre. Esta região do semiárido baiano apresenta baixos níveis 
pluviométricos, variando entre 500 a 600 mm/ano. Esta baixa pluviometria não 
é suficiente para manter a perenidade de rios e barragens, tendo como 
consequência o aumento no uso das águas subterrânea. Assim, conhecer as 
potencialidades dos aquíferos da região através de diferentes métodos é de 
suma importância para definição de instrumentos de gestão e uso das águas. A 
Transmissividade (T) é um dos parâmetros fundamentais na análise das 
propriedades hidráulicas de um aquífero. Através dela é possível estimar o 
fluxo subterrâneo, tempo de transportes de contaminantes, características 
hidrodinâmicas de um aquífero, dentre outras. Muitos modelos são utilizados 
para acessar a T em aquíferos e o mais comum deles é através do tempo de 
rebaixamento em testes de bombeamento. No teste de bombeamento a 
variação do nível estático é em função de um tempo constante, geralmente 24 
horas. A capacidade específica (Qs) de um poço é determinada durante testes 
de performance, onde a água do poço é bombeada até não haver mais 
rebaixamento. Diante dos elevados custos em realizar testes de bombeamento, 
os testes de performance são mais utilizados por perfuradores de poços para 
estimar a produtividade do poço. Os modelos convencionais que determinam a 
T foram estabelecidos para sistemas aquíferos de natureza granular. Ou seja, 
aquíferos fissurais e cársticos ao terem seus parâmetros hidrodinâmicos 
construídos através dos modelos citados apresentam distribuições altamente 
heterogêneas, sendo tal característica comum nesses tipos de aquífero. Assim 
propõe-se neste trabalho a adoção de métodos empíricos que envolve a 
relação estatística entre dados pareados de transmissividade e capacidade 
específica. Tais métodos se apresentam vantajosos por estimar incertezas 
apresentadas em condições não ideais, dentre elas podemos citar condições 
de fluxo turbulento e anisotropias. A relação geralmente é definida 
transformando os valores de Qs e T para o seu logaritmo, estes geralmente 
apresentam distribuição log normal. Para realizar a aproximação empírica é 
necessário: compilar todas as informações de testes de aquífero; determinar a 
capacidade específica e transmissividade através dos testes; usar a regressão 
e ajustar a curva nos pares plotados do log da T e log da Qs; calcular a 
incerteza através da regressão linear. Quantificar a T seguindo esta 
metodologia tem se mostrado uma técnica eficiente e de baixo custo. 
Atualmente este método vem sendo amplamente utilizado em aquíferos 



heterogêneos principalmente em regiões que apresentam grande dependência 
no uso das águas subterrâneas em aquíferos cársticos, como é o caso de 
alguns estados dos EUA e Oriente Médio. Espera-se com este trabalho seja 
maior a difusão deste método na Bahia e no Brasil.  
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Este estudo tem como objetivo apontar a hidrogeoquímica das águas 
subterrâneas no município de Lençóis, Estado da Bahia, para classifica-las de 
acordo com o teor e os tipos de sais dissolvidos. Para tal, foram elencados 20 
pontos de amostragem de água subterrânea em aquíferos compostos por 
metassedimentos, coberturas detríticas e calcários, com a finalidade de 
analisar os seguintes parâmetros: condutividade elétrica, temperatura, pH, 
turbidez, sólidos totais dissolvidos, HCO3, PO4, SO4, Cl, NO3, Na, K, Ca, Mg, 
Fe, Mn, Sr e Ba. Os resultados mostraram que as águas subterrâneas no 
município de Lençóis se distribuem em duas zonas com hidrogeoquímicas 
distintas, sendo uma, a maior, controlada por tipologias geológicas de rochas 
metassedimentares clásticas (arenitos, quartzitos, coberturas detríticas) onde o 
processo de interação água-rocha permite que ocorram águas pouco salinas, 
ligeiramente ácidas, doces, moles e predominantemente sulfatadas sódicas. A 
outra zona é controlada por rochas metassedimentares químicas (calcários) 
além de bicarbonatos, onde ocorrem águas duras, levemente alcalinas, doces 
e sulfatadas cálcicas e mistas. Os teores dos metais e dos elementos nitrato, 
fosfato e sulfato apresentaram-se de forma geral em baixas concentrações, 
com alguns desvios detectados em pontos da zona urbana.     
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Nos últimos anos houve um grande crescimento na utilização das águas 
subterrâneas na Bahia, isto porque o seu uso oferece uma série de vantagens 
em relação às águas superficiais, dentre elas destaca-se o custo reduzido de 
captação e distribuição, e o fato de estarem mais protegidas da poluição 
antrópica que os mananciais superficiais. Ainda assim, a grande maioria das 
sedes dos municípios baianos são abastecidas por mananciais superficiais 
(73% do total), sendo as águas subterrâneas responsáveis pelo abastecimento 
de 19% dos municípios, e os sistemas mistos, por 8% das sedes urbanas(ANA, 
2010). As cidades de Camaçari, Mata de São João e Dias d’Ávila tem como 
manancial atual de abastecimento urbano e industrial as águas subterrâneas 
do aquífero São Sebastião (ANA, 2010). Enquanto que Simões Filho é 
abastecida por uma rede superficial e mista. Assim, este trabalho buscou 
identificar e caracterizar os tipos de águas subterrâneas em função dos fácies 
hidrogeoquímicos e das suas relações iônicas características tentando-se 
associar, se possível, com os três membros da Formação São Sebastião na 
área dos municípios de Simões Filho, Camaçari, Mata de São João e Dias 
d’Ávila. Para desenvolver a caracterização hidroquímica das águas foram 
amostrados 17 poços da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. e para 
complementar a área foram utilizados 11 poços, além dos amostrados, 
cadastrados no banco de dados do SIAGAS/CPRM que continham dados de 
análises físico-químicas e perfil litológico do poço. A classificação das águas foi 
realizada através do Diagrama Triangular de Piper e dos Sólidos Totais 
Dissolvidos. Para estabelecer a qualidade das águas para consumo humano e 
seu padrão de potabilidade foi empregada a Portaria n° 2914 do Ministério da 
Saúde de 12 de dezembro de 2011 e enquadramento através da Resolução 
Conama nº 396 de 3 de abril de 2008. O diagrama de Lemoine (1954) foi usado 
para determinar a qualidade das águas para a irrigação e o quadro de Mathess 
(1982), Szikszay (1993) e Driscoll (1986) para identificar a qualidade das águas 
para diversos ramos da indústria. No intuito de auxiliar as análises dos 
resultados da química da água foi aplicado o sumário estatístico, a correlação 
de Spearman e a análise da variância (ANOVA), posteriormente, 
complementada pelo método de Tukey. Os índices de saturação da fase 
mineral e a especiação química dos elementos foram desenvolvidos com o 
intuito de identificar a tendência de dissolução ou precipitação de uma 
determinada fase mineral. Para realização da análise isotópica foram feitas 
análises de D, 18O e 13CCID, com isso foi possível identificar as relações 
existentes com a linha meteórica global, os carbonos dissolvidos e a salinidade 
presente. 
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O pantanal Marimbus representa um sistema de áreas úmidas continentais 
(wetlands), em ambiente cárstico, formado a partir das modificações 
hidrológicas e sedimentológicas decorrentes da exploração de diamantes na 
Chapada Diamantina (Brasil), a partir do século XVIII. O garimpo de diamantes 
nessa região foi realizado de forma rudimentar, garimpo de serra ou artesanal, 
onde se explorava o cascalho diamantífero derivado da erosão dos 
conglomerados nos flancos do relevo. A carga de sedimentos oriunda da 
mineração dos diamantes tornou-se bastante elevada nos rios da região, a 
concentração desse material em zonas aplainadas à jusante dos rios contribuiu 
diretamente para diversas modificações geomorfológicas presentes no 
pantanal. Com a criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, em 
1985, foi possível interromper a ação antropogênica dentro do parque. A 
capacidade de ter uma visão sobre a história de deposição em tais sistemas 
utilizando métodos radioisotópicos pode indicar um desenvolvimento em 
direção a uma compreensão mais completa sobre a formação de áreas úmidas, 
sua evolução e funcionamento. A geocronologia com 210Pb e 137Cs é o método 
mais usado em estudos ambientais como traçadores de eventos ocorridos 
recentemente. Desta forma, a utilização desse método resultará em 
informações importantes sobre a sedimentação que ocorreu no Marimbus nos 
últimos 150 anos, época do auge e declínio do garimpo na região. Este 
trabalho visa compreender os processos naturais e antrópicos ocorridos no 
pantanal Marimbus, através do estudo da sedimentação local, utilizando 
isótopos radiogênicos 210Pb/137Cs, isótopos 13C e 15N, e as concentrações de 
Carbono Orgânico Total e Nitrogênio. Medidas de 18O/16O e 2H/1H foram feitas 
nas águas superficiais. Assim, os objetivos específicos consistem em: 
Determinar as taxas de sedimentação na região alagada ao longo dos últimos 
séculos correlacionando com a atividade garimpeira; Investigar as mudanças 
geomorfológicas nos padrões de drenagem ao longo dos anos utilizando 
imagens de satélite e séries históricas de vazão; Determinar a composição 
química das águas superficiais para compreender a origem e as características 
isotópicas. Foram utilizadas imagens de satélite LANDSAT 7 correspondentes 
ás órbitas 217/069. A composição das bandas foi feita com o software ENVI 
4.2. Com o ARCGIS 10.1 determinou-se a área do pantanal, reforçada com a 
checagem de campo. Para investigar possíveis mudanças na taxa de 
sedimentação e cronologia do processo de sedimentação no pantanal 
Marimbus, foi usado o método combinado Pb210 e Cs137. Foi realizada uma 
avaliação isotópica utilizando isótopos ambientais de Hidrogênio (1H,2H,3H) e 
de oxigênio (16O,18O). O método foi usado para detecção dos elementos 
presentes na composição das águas superficiais do pantanal Marimbus. Com 



as informações isotópicas das águas é possível determinar a origem e as 
características dos diferentes corpos d’água que abastecem o pantanal. 
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O município de Boquira/BA foi palco de intensa atividade mineradora 
(exploração de chumbo/zinco), a qual deixou de herança um dos maiores 
passivos ambientais advindos da mineração do Brasil. Além dos impactos 
ambientais deixados pela antiga mineração, o município apresenta áreas com 
geologia favorável a mineralização de ferro. Desta forma, este trabalho tem 
como objetivo, auxiliar no disciplinamento do aproveitamento das substâncias 
minerais, propor estratégias para integrar a mineração nas ações de 
planejamento e assim subsidiar os órgãos públicos, visando garantir o 
suprimento futuro de bens minerais e a necessidade estratégica de 
desenvolvimento da sociedade. A metodologia utilizada fundamentou-se em 
três etapas principais: 1) Levantamento de dados secundários; 2) Trabalhos de 
campo para determinação das características físicas, de uso e ocupação do 
solo, do passivo e criação do inventário dos direitos minerários; 3) 
Determinação do zoneamento minerário; nesta fase serão indicadas as áreas 
mais, ou menos, apropriadas para o desenvolvimento da mineração. Assim, foi 
feita a relação entre a compatibilização do aproveitamento dos recursos 
minerais e as limitações de caráter ambiental, tais como: áreas recobertas por 
legislações restritivas à mineração, suscetibilidades do meio físico a erosão, 
áreas de uso e ocupação do solo. Este zoneamento se configura como 
estratégia para a formulação do plano diretor de mineração para o município. 
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O semiárido do Nordeste, caracterizado pela escassez de recursos hídricos de 
superfície, resultante das baixas precipitações pluviométricas, apresenta 
irregularidades interanuais responsáveis por secas periódicas.  Esta região 
possui taxas de evapotranspiração de potencial muito elevado. No semiárido 
do Nordeste da Bahia, com a seca, aumenta a possibilidade da exploração de 
águas subterrâneas como alternativa para abastecimento e produção irrigada. 
A área em estudo situa-se, nos municípios de Banzaê, Cícero Dantas, Ribeira 
do Pombal e Euclides da Cunha, no semiárido, possuidores de indicadores 
socioeconômicos baixos. Nesta área da sub-bacia do Tucano Central, 
composta de sedimentos, com seus aquíferos granulares, está sendo 
implantado o Projeto Águas do Sertão, de abastecimento e irrigação, com 
poços profundos (400m) de altas vazões, (250 m³/h), com exploração 
simultânea, e continuada. Os riscos de salinização de aquíferos, cujas 
evidências, em menor escala, já existem na área, deve ser calculado, para que 
não ocorra um fenômeno ambientalmente danoso e praticamente irreversível 
provocado por um superbombeamento. O principal objetivo deste trabalho foi a 
caracterização hidrogeológicas do sistema aquífero Marizal/São Sebastião, 
visando aprofundar o conhecimento hidrogeológico, geológico, hidroquímico e 
petrofísicos dos aquíferos existentes. Foi realizada uma simulação ao longo 
dos anos, do comportamento hidráulico dos aquíferos atualmente explorados, 
uma análise do risco de salinização desse aquífero. Esta pesquisa 
secundariamente pretende subsidiar uma gestão hídrica sustentável, das 
águas subterrâneas na área. Foram selecionados 78 poços na área, 
priorizando os poços do projeto Águas do Sertão por possuírem os dados 
hidrodinâmicos mais consistentes. Obteve-se parâmetros hidrodinâmicos, 
como: Vazão específica, transmissividade, condutividade hidráulica e 
armazenamento. Na análise hidroquímica foram analisados os parâmetros 
hidroquímicos principais de potabilidade e irrigação e realizadas análises 
isotópicas de (δ2H e δ18O) de 21 amostras de água. Utilizando perfis geofísicos,  
foram obtidos parâmetros petrofisicos,  como a  resistividade do fluido dos 
aquíferos, as porosidades, permeabilidade, argilosidade e feita correlações 
estratigráficas entre os poços  As principais formações geológicas identificadas  
são a Formação Marizal, aflorante  na maior parte e seus aquíferos livres e/ou 
semi-confinados, a maioria potáveis mas alguns salinizados, que recarrega os 
aquíferos da formação sotoposta, Formação São Sebastião,  possuidora de 
aquíferos confinados, com águas de boa potabilidade. A direção principal de 
fluxo subterrânea é de NW para SE. Foi identificada apenas uma fácies 
hidroquímica nestas duas formações, não ocorrendo grande diferença 



hidroquímica nas suas águas, sendo predominantes classificadas como as 
águas cloretadas sódicas, através do diagrama de Piper, e estão dentro dos 
padrões de potabilidade na maioria delas. Para irrigação as águas foram 
classificadas sendo predominantes as C1S1, pelo diagrama de SAR. 
Analisando o comportamento hidráulico dos poços de altas vazões, constata-
se, que mesmo aumentando em 100% os valores das vazões atuais, o risco é 
baixo de uma superexploração, e de uma salinação dos aquíferos aos longos 
dos anos. Estão sendo analisados e correlacionados os parâmetros 
hidrodinâmicos obtidos e também os resultados das análises isotópicas.  
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Os postos de distribuição de combustíveis, foco deste trabalho, estão 
intimamente inseridos no cenário e cotidiano das cidades.  E seus produtos, a 
base de hidrocarbonetos, contribuem diretamente para a contaminação do solo 
e águas subterrâneas da área de sua influência, proporcionando a existência 
de passivos ambientais e risco para a saúde humana, devido à natureza tóxica, 
carcinogênica e mutagênica destes contaminantes químicos, a saber, 
Benzenos, Toluenos, Elilbenzenos e Xilenos (BTEX) e Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos (HPA´s).  Os objetivos primordiais deste estudo 
consistem em realizar uma avaliação ambiental com análise de riscos à saúde 
humana, por meio de procedimentos de investigação da contaminação em 
postos de revenda de combustíveis localizados na Região Metropolitana de 
Salvador – RMS e comparar as legislações do Estado da Bahia, no que tange 
este assunto, às referências legais do Estado de São Paulo e Agencia de 
Proteção Ambiental Norte Americana – EPA. Foram realizados estudos em 
dois postos de revenda de combustíveis (Área 01 e 02), onde foram aplicadas 
as mesmas metodologias de investigação, inicialmente realizado uma 
varredura por compostos orgânicos voláteis (VOC´s) no solo, utilizando para tal 
um equipamento medidor de gás portátil com detector de foto-ionização (PID), 
perfurados e instalados dez poços de monitoramento de águas subterrâneas e 
quantificados quimicamente em laboratório os parâmetros de interesse nas 
amostras de solo e águas subterrâneas (BTEX e HPA´s). Para a caracterização 
hidroquímica das águas, foram elaborados mapas por meio dos softwares 
Surfer 9, Autocad 10 e Corel Draw 10. Para a avaliação da qualidade da água 
para consumo humano foi utilizada a Portaria n° 2914 de 2011, do Ministério da 
Saúde e o CONAMA nº 420 de 2009, bem como a EPA (01/2015) e os dados 
foram tratados com o método ACBR de Análise de Risco à Saúde Humana da 
CETESB. Os resultados obtidos mostraram que as áreas estudadas (Área 01 e 
02) apresentaram indícios da contaminação por Hidrocarbonetos Policíclicos 
Aromáticos (HPA´s), Etilbenzenos, Toluenos e Xilenos evidenciando a 
migração destes compostos para o meio ambiente e possível exposição à 
saúde humana. 
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O presente trabalho apresenta um estudo de impacto ambiental sobre os solos, 
a partir da ocorrência de processos erosivos acelerados, no município de 
Jacobina norte do estado da Bahia. O referido impacto ocorre em áreas de 
extração de agregados da construção civil (areia e cascalho), usados como 
matéria-prima para a construção civil, localizados nas proximidades dos rios 
Canavieiras e Itapicuruzinho, afluentes do rio Itapicuru-mirim e da lagoa 
Antônio Teixeira Sobrinho no município de Jacobina (BA). A área estudada 
possui 10,8 km² e mantém o processo de extração desde a década de 70, 
sendo favorecido pela grande ocorrência de reservas minerais em toda planície 
fluvial, e em encostas próximas ao leito do rio. Nesse contexto, foram 
levantadas e estudadas, as causas da grande ocorrência de feições erosivas 
(voçorocas e ravinas), em torno das áreas de extração. Sendo feita a 
caracterização morfológica de oito perfis de solos e física e química de dois 
perfis de solo. Foi realizada também medições na principal voçoroca localizada 
na área de estudo, sendo traçado um perfil tridimensional para ser calculado o 
volume de sedimentos que saiu da mesma. Além disso, foi realizado o 
mapeamento da rota dos sedimentos erodidos com auxílio de GPS, fotografias 
áreas Imagens de Satélite. A partir dos resultados das análises químicas, 
físicas, e da caracterização morfológica, foi possível verificar a alta 
vulnerabilidade dos solos aos agentes erosivos, comprovados pelo baixo 
conteúdo de matéria orgânica, pela textura com altas concentrações de areia e 
silte e baixas de argila, e também pela natureza da estrutura apresentada pelos 
agregados. Sendo verificado também através do monitoramento da rota de 
sedimentos erodidos, que tem como destino a lagoa Antônio Teixeira Sobrinho 
e os rios Canavieira e Itapicuruzinho causando o assoreamento dos mesmos.  
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Em uma sociedade global integrada, ocorrências de invasões biológicas são 
cada vez mais frequentes. Espécies consideradas exóticas possuem a 
capacidade de afetar a integridade das comunidades naturais, alterar cadeias 
alimentares e ciclos de nutrientes, além de ameaçar a biodiversidade e a 
própria saúde humana. As espécies de coral Tubastraea tagusensis e 
Tubastrea coccinea (coral-sol), originárias da região do Indo-Pacífico, são 
exóticas à costa do Brasil. Evidências sugerem que esses corais chegaram às 
águas brasileiras fixados em estruturas de plataformas de petróleo e/ou 
incrustados em cascos de grandes navios. O estudo da geomorfologia do 
assoalho oceânico é um aspecto geológico importante na detecção de feições 
potenciais para recrutamento, instalação e expansão de comunidades 
coralíneas. Ainda, a análise conjunta de fáceis sedimentares pode auxiliar na 
estimativa e previsibilidade de áreas preferenciais ou com maior probabilidade 
de assentamento e proliferação desses organismos. O objetivo principal deste 
estudo é prever e testar, através da geomorfologia e parâmetros ambientais, a 
dispersão do coral invasor Tubastraea spp. na região da Baía de Todos os 
Santos (BTS) - Bahia, Brasil. Em suporte ao objetivo principal, os objetivos 
específicos deste estudo são: identificar potenciais áreas e fáceis sedimentares 
propícias para colonização da Tubastraea spp.; monitorar a taxa de dispersão 
desses organismos a partir de núcleos previamente identificados na área de 
estudo e gerar mapas de previsão de recrutamento. Inseridas na BTS, as 
quatro principais áreas de ocorrência que serão investigadas são: Recife dos 
Cascos, Cavo Artemide, Poste IV e Estaleiro São Roque; onde o coral-sol é 
abundante ou dominante. Para o levantamento geomorfológico e 
sedimentológico, será utilizada uma ecosonda multifeixe. O mapeamento  
consistirá no detalhamento da geometria dos recifes e dos fundos estáveis 



através de linhas paralelas a partir dos pontos de ocorrência do coral-sol. O 
monitoramento das principais áreas com registro de ocorrência de Tubastraea 
spp. será realizado através de vídeo-transectos (VT). Em locais com 
profundidades reduzidas, os VTs serão feitos com auxílio de mergulho 
autônomo. Para regiões mais profundas, será utilizado um ROV (Remote 
Operate Vehicle). Os VTs serão analisados em laboratório através do software 
VITRA. A análise e projeção da dispersão da Tubastraea spp. será realizada 
através de dois vetores de distribuição espacial: para calcular a expansão 
linear pelo assoalho marinho através do crescimento contíguo de novas 
colônias, serão utilizados os resultados obtidos através do monitoramento por 
VT; para projetar a dispersão (direção e velocidade) de suas plânulas na 
coluna d’água a partir de um ponto de ocorrência, serão utilizadas informações 
referentes à modelagem hidrodinâmica local. A execução deste trabalho almeja 
a elaboração de uma base cartográfica detalhada tanto dos núcleos atualmente 
existentes quanto das áreas potenciais onde Tubastraea spp. tem elevada 
probabilidade de se desenvolver a médio e longo prazo. Deste modo, pretende-
se disponibilizar, para o meio acadêmico e sociedade civil como um todo, uma 
ferramenta de auxílio à gestão, manejo e tomada de decisões sobre o Coral Sol 
na região da BTS. 

 

  



IMPLICAÇÕES DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS PARA O 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E PARA O 
GERENCIAMENTO COSTEIRO DOS RECIFES DE CORAL DO 

ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ-BOIPEBA, BAIXO SUL DA BAHIA, 
BRASIL 

 

Autor: Carla I. Elliff - Doutorado 

Orientador: Ruy Kenji Papa de Kikuchi 

Área de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

 

Serviços ecossistêmicos podem ser entendidos simplificadamente como os 
benefícios fornecidos por ecossistemas à sociedade. Dentre os ambientes 
costeiros de maior relevância no fornecimento de serviços estão os recifes de 
coral, fornecendo desde alimento até proteção à linha de costa. No entanto, 
estes ecossistemas são particularmente vulneráveis aos efeitos das mudanças 
climáticas. Soma-se a essa problemática, impactos antrópicos crônicos 
observados em recifes ao longo de toda a costa brasileira. O presente estudo 
será realizado no Arquipélago de Tinharé-Boipeba, Baixo Sul da Bahia, uma 
Área de Proteção Ambiental de alta geodiversidade com recifes em franja 
bordejando a maior parte da linha de costa, formando piscinas naturais muito 
exploradas turisticamente. Dessa forma, o objetivo do presente projeto será 
fornecer cenários dos efeitos das mudanças climáticas sobre a linha de costa 
do Arquipélago de Tinharé-Boipeba e das consequentes mudanças no 
fornecimento dos serviços ecossistêmicos atualmente fornecidos pelos recifes 
de coral das ilhas, baseado em projeções de aumento do nível do mar para a 
localidade. Como objetivos específicos, têm-se (1) quantificar o fornecimento 
de serviços ecossistêmicos costeiros, com ênfase no serviço de proteção à 
linha de costa pelos recifes de coral, no cenário atual e de mudanças na linha 
de costa; (2) identificação e mapeamento de áreas de maior vulnerabilidade 
costeira; e (3) identificar as implicações da variação do nível médio do mar 
sobre a saúde (vitalidade) do ecossistema recifal. Com isso, será possível 
fornecer subsídios para as autoridades locais para adaptação costeira frente a 
mudanças climáticas. Mudanças climáticas representam uma ameaça aos usos 
atuais da linha de costa, tornando-se necessário investigar cenários futuros 
dentro dessas novas condições. Tendo conhecimento dessas projeções é 
possível estabelecer estratégias de adaptação, como a construção de obras de 
engenharia costeira para evitar erosão ou auxiliar na conservação de 
ambientes que promovam serviços ecossistêmicos essenciais para o bem-estar 
humano. As mudanças à linha de costa serão modeladas usando o software 
livre Sistema de Modelagem Costeira (SMC-Brasil), centrado em três etapas: 
(1) Propagação do clima oceanográfico à linha de costa para caracterizar a 
nível regional a influência de mudanças climáticas nessa área; (2) Estimativa 
de tendências a partir da variabilidade desse clima oceanográfico; e (3) 
Estimativa dos potenciais efeitos na costa a partir de processos 
morfodinâmicos. Uma vez projetado o cenário futuro para a linha de costa da 
área de estudo, será utilizado o software livre Integrated Valuation of 



Environmental Services and Tradeoffs (InVEST), para estimar a provisão de 
serviços ecossistêmicos costeiros e averiguar possíveis mudanças nesse 
fornecimento em comparação ao cenário atual. Dados de monitoramento de 
longa duração com o protocolo Atlantic Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA) 
do grupo RECOR/UFBA serão utilizados como dados de entrada de cunho 
ambiental nos modelos InVEST. Além disso, estes dados servirão para 
identificar os índices de vitalidade dos recifes de coral das ilhas de Tinharé e 
Boipeba, os principais componentes da comunidade coralínea e, dessa forma, 
estabelecer projeções para as taxas de crescimento desses recifes. 

 

  



APLICAÇÃO DE MARCADORES GEOQUÍMICOS PARA 
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA CONSTRUÇÃO DE 

BARRAGENS NO PRÓ-DELTA DO RIO SÃO FRANCISCO 

 

Autor: Narayana Flora Costa Escobar - Doutorado 
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A implantação de barragens em sistemas fluviais representa um impacto 
ambiental significativo sobre a zona costeira e sobre a plataforma continental 
adjacente aos seus exutórios. Os principais impactos estão relacionados à 
retenção e transformação de material e a modificação natural do fluxo de água 
e material associado. No entanto, poucos estudos investigaram os efeitos das 
barragens sobre suas plataformas continentais confrontantes. A área de estudo 
localiza-se na plataforma em frente ao rio São Francisco, entre os estados de 
Sergipe e Alagoas. Foram coletas 120 amostras de sedimento superficial na 
plataforma continental, as quais foram analisadas para textura do sedimento. 
Nas amostras mais lamosas foram feitas análises da razão elementar isotópica 
(EA-IRMS) para o carbono orgânico, nitrogênio e razão dos isótopos δ13C e 
δ15N. A matéria orgânica sedimentar fornece uma variedade de indicadores 
(proxies), que podem ser utilizados para reconstrução de paleoambientes e 
paleoclimas continentais e marinhos. A integração de dados sobre a matéria 
orgânica com outras informações sedimentológicas, tais como a distribuição 
espaço-temporal, a textura, e a taxa de sedimentação permite uma melhor 
compreensão das mudanças ambientais, relacionadas às intervenções humana 
e ao clima, que interferem diretamente na reciclagem do carbono. Para 
investigar o comportamento dos aportes fluviais e marinhos ao longo do tempo, 
foram coletados dois testemunhos de 2 metros na região do pró-delta, os quais 
passarão pelas mesmas análises que os sedimentos superficiais, além do uso 
de datações com Pb-210 e Carbono 14. Dentro desse contexto o objetivo 
principal deste projeto é avaliar as variações decadais e seculares no aporte de 
sedimentos fluviais do rio São Francisco, a fim de melhor compreender a 
variabilidade natural deste sistema, o impacto da cascata de barragens 
construídas no fluxo de matéria orgânica para a plataforma e produzir 
prognósticos dos efeitos futuros destas intervenções humanas e das mudanças 
climáticas previstas para as próximas décadas. Os resultados preliminares dos 
sedimentos superficiais sugerem que a matéria orgânica presente atualmente 
no pródelta do rio tem uma origem predominantemente marinha, o que 
contraria as expectativas iniciais, com elevado aporte de sedimentos 
continentais. Os demais resultados e análises encontram-se em andamento, 
bem como as discussões dos dados já obtidos.  



CENÁRIOS E MODELOS PREDITIVOS PARA O CLIMA DE 
ONDAS DA REGIÃO DE PORTO SEGURO, BA, DIANTE 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Autor: Gerson Fernandino de Andrade Neto - Doutorado 

Orientador: Iracema Reimão Silva 
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Alterações ambientais atribuídas às mudanças climáticas (MC) já podem ser 
observadas em diferentes locais do planeta. Dentre elas, o aumento do nível 
médio do mar (ANM) é considerado uma das ameaças mais iminentes para os 
ambientes e populações costeiras. Este aumento leva, dentre outras coisas, à 
inundação de áreas baixas e à erosão costeira. Estima-se que até 2100 o nível 
do mar varie algo entre 0,3 e 1,8 m, considerando diferentes cenários de 
emissões de gases-estufa. Além disso, alterações no clima de ondas - CO (Hs, 
Tp ou direção) são esperadas, bem como a maior ocorrência de eventos 
extremos (tempestades), podendo agravar processos erosivos. A região de 
Porto Seguro, Bahia, foi escolhida devido à sua ampla diversidade de 
ambientes e grande relevância econômica e histórico-cultural. Aliado a essas 
características, as previsões de ANM permitem inferir que processos erosivos 
deverão se tornar mais comuns, especialmente em locais que, sob as 
condições atuais, já apresentam indícios de erosão, como no caso de Porto 
Seguro. O objetivo geral do presente projeto é analisar os possíveis efeitos das 
MC na costa da região de Porto Seguro em diferentes cenários preditivos. 
Como objetivos específicos pretende-se: i) Caracterizar o regime médio de 
ondas atual através de reanálise para o período de 60 anos (1948 – 2008); ii) 
Avaliar os efeitos de cenários de ANM, e suas respectivas cotas de inundação, 
na costa em questão para os anos de 2025, 2040 e 2100; iii) Avaliar os efeitos 
das MC na Hs12 e no fluxo médio de energia para os mesmos períodos e local, 
e suas possíveis implicações; iv) Identificar áreas de maior risco ou 
periculosidade em relação às MC em relação aos itens ii e iii; e v) Relacionar o 
comportamento do transporte de sedimentos com os campos de pressão 
atmosférica (situações sinóticas) na tentativa de estimar os efeitos das MC no 
transporte de sedimentos com o objetivo de integrar a metodologia 
desenvolvida no SMC. Zonas costeiras são regiões de alerta devido à sua 
vulnerabilidade aos diversos efeitos das MC. Perante isso, este projeto se 
mostra relevante no sentido de permitir avaliar as possíveis consequências de 
tais mudanças para a região costeira em questão diante diferentes cenários 
futuros e, desse modo, dimensionar o problema e alimentar ações de mitigação 
e adaptação. Para isso, está sendo usada a ferramenta SMC-Brasil, que 
integra uma série de modelos numéricos computacionais que utiliza uma base 
de dados de 60 anos (1948 – 2008) de ondas e níveis do mar e batimetria de 
cartas náuticas. Ela permite calcular o comportamento da linha de costa e a 
dinâmica marinha em curto, médio e longo prazos (cenários de MC) e estimar 
os efeitos potenciais decorrentes de mudanças ambientais na praia. Com isso 



espera-se: produzir novo CO perante diferentes cenários de MC até o final do 
século; identificar as possíveis consequências do CO de ondas na costa em 
questão; determinar como o ANM e a incidência de eventos extremos afetará a 
região; e inferir as possíveis medidas para minimizar as consequências das 
mudanças ambientais na costa.  

 

  



EFEITO DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA E DA 
HETEROTROFIA NO DESENVOLVIMENTO DO CORAL 

Siderastrea stellata, UM IMPORTANTE CONSTRUTOR DOS 
RECIFES DO BRASIL 
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Em tempo das mudanças climáticas globais, o aumento da temperatura da 
superfície do mar (TSM) tem sido apontado como um dos principais fatores 
ambientais que afetam a sobrevivência dos corais. O branqueamento de coral, 
fenômeno impulsionado principalmente pela elevação da TSM, tem aumentado 
em frequência, intensidade e extensão geográfica. Trabalhos publicados 
sugerem que se a TSM continuar aumentando, os corais estarão sujeitos a 
eventos de branqueamento cada vez mais graves, considerando que a quebra 
da relação de simbiose coral–zooxantela, provocada pelo branqueamento, 
reduz as reservas de energia que os corais utilizam para a sua sobrevivência. 
Contudo, a assimilação de nutrientes por heterotrofia pode contribuir para a 
absorção da energia necessária para suas funções vitais, incluindo o 
crescimento e o aumento da resistência aos eventos de branqueamento. Nesse 
contexto, no presente estudo, colônias do coral endêmico Siderastrea stellata 
coletadas no Litoral Norte do Estado da Bahia serão utilizadas como 
ferramenta proxi ambiental. Nessa região, entre Praia do Forte e Abaí, são 
encontrados bancos recifais rasos (7 a 10 m de profundidade) onde o coral S. 
stellata é uma das suas espécies mais comuns. O objetivo desse trabalho é 
avaliar o efeito do aumento da temperatura da água e da heterotrofia sobre o 
coral S. stellata a partir de experimentos manipulativos em aquários. Para isso 
pretende-se; 1) analisar o efeito do aumento da temperatura da água sobre o 
coral em estudo; 2) observar os efeitos da alimentação heterotrófica e 
autotrófica sobre os espécimens branqueados; 3) determinar o tipo de relação 
existente entre a heterotrofia e o branqueamento do coral, e 4) avaliar o índice 
de severidade do branqueamento. No Brasil, o desenvolvimento de trabalhos 
sobre o papel da heterotrofia para os corais são ainda insuficientes para inferir 
a respeito da sua importância sobre o desenvolvimento dos recifes coralíneos. 
Assim, torna-se importante o desenvolvimento de experimentos manipulativos, 
os quais forneçam informações que subsidiem o entendimento do efeito das 
mudanças climáticas sobre o desenvolvimento da estrutura rochosa dos 
recifes. Colônias de aproximadamente 5 cm de diâmetro serão coletadas nos 
recifes selecionados e mantidas sob duas condições de temperatura, 26±0,2°C 
e 30±0,2°C, e dois regimes alimentares; i) alimentação heterotrófica com 
camarões de água salgada, duas vezes por semana, e ii) alimentação apenas 
autotrófica, através da fotossíntese das zooxantelas. A análise do 
branqueamento será realizada utilizando-se a escala de cores Coral Watch e a 



área das possíveis alterações na cor das colônias será mensurada através do 
software CPCe. A eficiência fotossintética das algas zooxantelas será 
determinada através da medida da fluorescência do fotossistema II de clorofila 
a, por meio do fluorômetro Diving PAM. O índice de severidade do 
branqueamento será determinado por meio da relação entre o nível do 
branqueamento e a extensão da área afeta, associada à eficiência 
fotossintética do coral. Experimento realizado para contemplar o objetivo 
específico “1)”  mostrou que colônias de S. stellata podem branquear após oito 
semanas de manutenção à temperatura constante de 30ºC, corroborando o 
desenho experimental a ser utilizado. Os demais resultados serão obtidos com 
a realização dos experimentos ainda em preparação.  

 

  



DINÂMICA DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO 
(MPS) NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS  
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Entender a dinâmica do MPS em estuários e baías é de suma importância, pois 
a variação da concentração de MPS está intimamente relacionado a três 
importantes processos: i) oclusão da luz e consequentemente da produção 
primária; ii) transporte de contaminantes adsorvidos; iii) evolução batimétrica 
associada as taxas de erosão e deposição. A Baía de Todos os Santos (BTS), 
localizada no estado da Bahia, é a segunda maior baía do Brasil, sendo 
considerada uma Área de Proteção Ambiental – APA, devido a sua diversidade 
de ecossistemas, como manguezais, recifes de corais, banco de algas etc. Em 
seu entorno existe uma população de mais de três milhões de habitantes, 
centenas de industrias, a exemplo do maior complexo petroquímico do 
hemisfério Sul (Centro Petroquímico de Camaçari) e dois grandes portos (Aratu 
e Salvador). Toda essa pressão “antrópica” tem um grande potencial de 
impactos à baía, podendo estar associados a poluição por efluentes industriais 
e domésticos, modificações do input de sedimentos pela ocupação 
desordenada, desmatamento, operações de dragagem portuária etc. Desta 
maneira, o objetivo geral deste trabalho é caracterizar a dinâmica de MPS da 
BTS e avaliar os impactos que as operações de dragagem podem causar na 
dinâmica. Como objetivos específicos têm-se: 1) Investigar os efeitos da 
circulação mareal e residual na dinâmica de transporte de MPS, observando se 
existem padrões que influenciam diretamente na dinâmica; 2) Analisar o 
trânsito de MPS para a plataforma adjacente, setores e principais tributários da 
BTS; 3) Realizar um levantamento bibliográfico do histórico de dragagens 
ocorridas na BTS; 5) Realizar um estudo de modelagem das principais 
operações de dragagem e Botafora ocorridas, determinando a área máxima de 
espalhamento da pluma (levando em consideração diferentes cenários), além 
do tempo de residência, com valores de concentração acima do background de 
turbidez da baía. Atualmente poucos trabalhos foram publicados sobre a 
distribuição e comportamento do MPS na BTS, consequentemente, este 
trabalho vislumbra o entendimento de um dos aspectos com grande 
importância nos processos costeiros de estuários e baías. Os resultados deste 
trabalho poderão dar suporte a compreensão de diversos aspectos 
multidisciplinares, da química, ecologia e geologia da BTS, uma vez que a 
dinâmica de MPS permeia todas estas áreas, além de fornecer ferramentas a 
programas de gestão ambiental da BTS, como exemplo a operações de 
dragagem etc. Para a elaboração deste estudo estão sendo utilizados dados 
meteoceanográficos (maré, correntes, ventos, turbidez etc.), coletados desde 
2012 na BTS, através do projeto “Circulação residual e dinâmica do material 
em suspensão e matéria orgânica na BTS”, financiado pela FAPESB. Também 
serão utilizados modelos numéricos para um melhor entendimento espacial da 



dinâmica de MPS. Os resultados preliminares da modelagem, forçada apenas 
por maré e vento, mostram que a pluma de dragagem do porto de Aratu ficaria 
restrita a região entre o porto e a Ilha de Maré, com poucas partículas 
alcançando regiões centrais da BTS. 

 

  



REGISTRO DE VARIAÇÕES CLIMÁTICAS EVIDENCIADAS NAS 
ASSEMBLEIAS DE FORAMINÍFEROS DE ÁREAS RECIFAIS DO 

ARQUIPÉLAGO DE MARAÚ E BAÍA DE CAMAMU, BAHIA 
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O clima varia em diferentes escalas, durante o ano, décadas, milênios, milhões 
e bilhões de anos. Dessa forma, estudos de climas passados são feitos através 
da integração de dados locais, por determinados períodos de tempo, utilizando 
ferramentas que nos fornecem parâmetros climáticos. Através da reconstrução 
paleoambiental tem-se evidenciado significativas mudanças no clima e na 
dinâmica dos oceanos (Bergue et al. 2006), o que permite projetar futuras 
alterações para diferentes ecossistemas. Determinados micro-organismos são 
potenciais indicadores dessas mudanças, por possuírem esqueletos cuja 
análise revela algumas propriedades físico-químicas dos oceanos em que 
viveram. Diferentes grupos de microfósseis são explorados com esta finalidade, 
entre eles estão os foraminíferos. (TODD & BRÖNNIMANN, 1957). Esta 
pesquisa tem como área de estudo regiões recifais localizadas ao longo da 
costa do Estado da Bahia. Sendo elas: Baia de Barra Grande; Enseada de 
Cova de Onça, Boipeba; Estuário de Canavieiras, Tinharé; Estuário de 
Garapuá, Tinharé e recife de Moreré, Boipeba. Este estudo visa associar as 
alterações observadas nas assembleias de Foraminíferos com as mudanças 
paleoceanográficas e paleoclimáticas que atingiram a região durante o período 
Quaternário, além de determinar a aplicabilidade de análises isotópicas de  18 

O e  13 C no reconhecimento de variações paleoambientais que ocorreram em 
curto trecho do tempo geológico.   Dentre os objetivos específicos estão:   
Determinar a distribuição das espécies de foraminíferos bentônicos e 
planctônicos, a partir da avaliação de diferentes índices ecológicos;  Relacionar 
as flutuações nos índices ecológicos, com possíveis mudanças 
paleoambientais, sobretudo alterações no padrão de circulação e 
hidrodinâmica; Relacionar os padrões de distribuição vertical dos foraminíferos 
com as curvas de  18 O e  13 C para caracterizar alterações climáticas e de 
produtividade ocorridas na área de estudo; Determinar a eficiência dos 
foraminíferos na indicação de alterações climáticas em curto prazo cronológico.  
Para tal, estão sendo utilizados sedimentos de cinco testemunhos com 50 cm 
de perfil estratigráfico, coletados e cedidos pelo Prof. Dr. Ruy Kenji Papa de 
Kikuchi. Após abertos os testemunhos, as colunas sedimentares são divididas 
em 9 partes distando aproximadamente 5 cm, sendo lavadas com água 
corrente em peneira de 0,062mm e secas em estufa a 60 °C e utilizada para 
análises de parâmetros sedimentológicos e geoquímicos, triagem e montagem 
de lâminas de Frank para identificação das espécies encontradas, 
determinação da ocorrência, distribuição, abundância e estado de preservação 
e coloração dos foraminíferos; caracterização das assembleias de 
foraminíferos presentes na região. Posteriormente será comparado o 



zoneamento das assembleias de foraminíferos encontrado na área de estudo, 
com os zoneamentos realizados em áreas afins, para determinação de 
assembleias indicadoras de alterações climáticas. Este trabalho de pesquisa 
através do reconhecimento das espécies de foraminíferos encontradas poderá 
fornecer importantes informações quanto a evolução desta região, permitindo 
estabelecer projeções ecológicas para esse ambiente. 

 

 

  



ZONEAMENTO BIOESTRATIGRÁFICO E PALEOCLIMÁTICO 
DOS SEDIMENTOS DO QUATERNÁRIO SUPERIOR DO SOPÉ E 

TALUDE CONTINENTAIS DA BACIA DE JACUÍPE, BAHIA, 
BRASIL 
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Os foraminíferos estão distribuídos na plataforma oceânica, desde a zona 
costeira até a zona abissal e são sensíveis às mudanças ambientais, tanto por 
fatores bióticos como abióticos. Assim, pode-se determinar a mudança desses 
fatores ao longo do testemunho, de acordo com a distribuição dos 
foraminíferos, forma das testas e quantidade de espécies. As variações 
qualitativas e quantitativas de foraminíferos acumulados nos sedimentos do 
fundo oceânico refletem as mudanças no padrão de circulação oceânica e no 
clima de uma região ao longo do tempo geológico. As assembleias de 
foraminíferos encontradas foram utilizadas como bioindicadoras ambientais 
com o objetivo de identificar as variações paleoceanográficas e paleoclimáticas 
ocorridas entre o Pleistoceno e Holoceno e ampliar o estudo sobre os 
foraminíferos encontradas no sedimento subsuperficial do talude e sopé 
continentais, na Bacia do Jacuípe, localizada na parte setentrional da costa da 
Bahia, entre Salvador até a divisa com o Estado de Sergipe. Este estudo 
refletiu as condições das massas de águas superficiais, intermediárias 
(planctônicos) e do fundo oceânico (bentônicas), além da taxa de 
sedimentação no sopé e talude continentais. As assembleias de foraminíferos 
encontradas foram utilizadas como bioindicadoras ambientais, climáticas, 
batimétricas e estratigráficas e complementarão a base de dados que vêm 
sendo levantados, no Litoral do Estado da Bahia e que serão imprescindíveis 
nos futuros biomonitoramentos. Entender a dinâmica das variações climáticas, 
suas causas e os impactos causados por elas possibilita a construção de 
modelos evolutivos paleoclimáticos e paleoceanográficos, que permitem o 
desenvolvimento de estratégias para observar a evolução futura da margem 
continental e monitorar os sistemas climáticos regionais e globais atuais. Os 
testemunhos utilizados foram coletados a pedido da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e doados ao Instituto de 
Geociências (IGEO/UFBA).  A abertura dos testemunhos, os tratamentos 
laboratoriais e estatísticos das amostras, análises sedimentológicas, triagem e 
identificação de foraminíferos também foram realizados no Laboratório de 
Estudos Costeiros (LEC) e no Grupo de Estudos de Foraminíferos (GEF), 
vinculados ao Instituto de Geociências e ao Curso de Pós-Graduação em 
Geologia da Universidade Federal da Bahia. Os testemunhos tipo “pistão 
câmara” REG-01; REG-101; REG-19; SAT-61, SIS-190 e SIS-198 foram 
coletados no talude e sopé continentais, em profundidades de 2613, 2140, 
2670, 2490, 1500 e 709 metros, respectivamente. A microfauna de 
foraminíferos foi analisada em 62 amostras de sedimento dos seis 



testemunhos. Foram isolados 15.300 espécimes pertencentes a 228 taxa, 65 
gêneros, 223 espécies, 7 formas (duas típicas), principalmente, pelas espécies: 
Amphistegina lessoni, Bulimina costata, Cassidulina laevigata, Cibicides 
floridanus, Globigerinoides conglobatus, Globigerinoides ruber, Globigerinoides 
saculifer, Globigerinoides trilobus, Globorotalia menardii, Globorotalia 
truncatulinoides, Melonis affine e Uvigerina peregrina. Os índices de 
diversidade, riqueza e equitatividade das espécies de foraminíferos foram altos. 
Os padrões de distribuição, as variações das abundâncias das espécies 
bioindicadoras e a razão bentônico/planctônico ao longo do testemunho 
atribuíram conotações bioestratigráficas correspondentes às biozonas 
internacionais do Quaternário, e sugerem variações eustáticas do nível relativo 
do mar que estão relacionadas aos eventos climáticos globais durante este 
Período. Foram identificadas as Zonas X, Y e Z e as subzonas Y5, Y4, Y3, Y2, 
Y1, Z2 e Z1. Através dos limites bioestratigráficos foi possível inferir as baixas 
taxas de sedimentação dos seis testemunhos. 

 

 

  



DINÂMICA SEDIMENTAR HOLOCÊNICA NO CANHÃO DO SÃO 
FRANCISCO (NORDESTE, BRASIL), COM BASE NO ESTUDO 
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Autor: Ivan Cardoso Lemos Júnior - Doutorado 

Orientador: Prof. Dr. José Maria Landim Dominguez 
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Canhões submarinos são profundas e íngremes incisões nas margens 
continentais que atuam como condutos para o transporte de sedimentos do 
continente para o mar profundo na forma de fluxos sedimentares gravitacionais. 
Normalmente, durante estágios transgressivos esta transferência é bastante 
reduzida. O oposto ocorre durante os estágios regressivos. O canhão 
submarino do São Francisco é uma importante feição morfológica da margem 
continental de Sergipe, que se encaixa na plataforma a aproximadamente 10 
km, frontalmente à desembocadura do rio São Francisco, e sua expressão 
pode ser observada a partir da isóbata de 15m. Os depósitos lamosos se 
estendem por toda a plataforma conectando a desembocadura fluvial à 
cabeceira do canhão submarino. O objetivo deste trabalho é, com base nos 
foraminíferos, avaliar a influência das variações holocênicas do nível do mar na 
dinâmica sedimentar do canhão do São Francisco. Para tal, analisou-se 3,38 m 
de coluna de sedimento proveniente de um piston-core (SFC-1). A amostragem 
obedeceu, preferencialmente, intervalos de 2 e 10 cm. As amostras foram 
lavadas em peneira de 0,063 mm, secadas a 50°C e analisadas 300 testas de 
foraminíferos de cada amostra. Utilizou-se, também, dados granulométricos, 
datações C14, CaCO3 e composição do sedimento. Foram identificados 202 
táxons de foraminíferos, sendo os principais Globocassidulina crassa, 
Cassidulinoides mexicana, Bolivina subaenariensis var. mexicana, Bulimina 
marginata e Uvigerina peregrina. Características visuais e sedimentares do 
testemunho permitiram a identificação de cinco unidades que datam de 11.180 
– 10.900 AP até o presente, sendo cada uma, caracterizada por assembleias 
de foraminíferos significativamente diferentes (p<0,05). Unidade 1 – mais 
antiga, representa uma fase de maior influência fluvial no interior do canhão, 
quando a plataforma encontrava-se exposta e o rio desaguava diretamente na 
cabeceira do canhão. Caracteriza-se pela ocorrência de táxons de 
foraminíferos exclusivamente costeiros (Ammonia spp.), menor teor de CaCO3 
e maior aporte de sedimentos terrígenos. Unidade 2 – corresponde ao período 
de inundação do vale inciso e início da sedimentação deltaica. Distingue-se por 
maiores abundâncias de G. crassa, aumento gradativo do teor de CaCO3 e 
diminuição do aporte terrígeno. Unidade 3 – provavelmente, representa o 
período da inundação máxima holocênica e transição dos depósitos 
transgressivos/regressivos. Caracteriza-se pelo maior teor de CaCO3 e picos 
de G. crassa e B. marginata. Unidade 4 – proveniente de desmoronamento 
local, evidenciado, por estruturas sedimentares obliquas ou confusas, uma 
assembleia de foraminíferos atípica ao restante do testemunho, alto percentual 
de diatomáceas e menores valores de CaCO3. Unidade 5 – corresponde ao 



pacote sedimentar mais recente, relacionados aos depósitos regressivos. 
Distingue-se por apresentar características ambientais estáveis e diminuição de 
G. crassa. Variações na abundância das espécies principais no topo desta 
unidade podem estar relacionadas à chegada da clinoforma deltaica na 
cabeceira do canhão submarino. Desta forma, a distribuição das assembleias 
de foraminíferos holocênicos no canhão do São Francisco mostra relação com 
as variações do nível do mar na região e a evolução do delta do rio São 
Francisco. 

 

 

  



QUINTA-FEIRA, 03/12/15 

Horário Nome Entrada Titulo Nível 

8:00-
8:25 

 

Maili Correia 
Campos 2012.1 

Desenvolvimento de técnica para a 
detecção de poluentes em estuários 
utilizando a microscopia analítica em 
testas de foraminíferos 

Doutorado 

8:25-
8:50 

 

Marcus 
Vinicius 
Peralva Santos 

2012.1 

Análise preliminar de bioclastos 
recentes do estuário do Rio Jacuípe, 
Bahia, durante a estação seca, a 
partir da análise de microscópia 
analítica 

Doutorado 

8:50-
9:15 

 

Grace Batista 
Carneiro 
Mascarenhas 

2011.1 

Foraminíferos e ostracodes do 
Cretáceo superior: análise 
taxonômica, paleobiogeográfica e 
paleoecológica. Formação Algodões, 
Bacia de Camamu, Bahia 

Doutorado 

9:15-
9:40 

José Luis 
Huerga 
Andrés 

2011.1 

Estratigrafia de sequências aplicada 
ao Precambriano, estudo de caso na 
porção baiana da Bacia do São 
Francisco 

Doutorado 

10:00-
10:25 

 

Priscila 
Martins 
Gonçalves 

2011.1 
O nível do mar e a temperatura da 
água do mar no Holoceno tardio na 
costa norte da Bahia 

Doutorado 

10:25-
10:50 

 

Juliana Mª S. 
Bernal 2010.1 

Contribuição do aporte fluvial de 
sedimentos para a construção das 
principais planícies quaternárias do 
estado da Bahia 

Doutorado 

10:50-
11:15 

 

Igor Oliveira 
da Silva 
Andrade 

2015.2 Avaliação dos pontos de foco erosivo 
na orla atlântica de Salvador Mestrado 

11:15-
11:40 

 

Paloma Passos 
Avena 2015.2 

Mapeamento de habitats marinhos 
do canal de salvador utilizando 
imagens do Remotely Operated 
Submersible Vehicle (Rov) 

Mestrado 

11:40-
12:00 Alana Aderne 

dos Santos 2015.2 

Uso de métodos geofísicos na 
determinação dos controles 
estruturais e estratigráficos do delta 
do Rio São Francisco 

Mestrado 

 



  



DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICA PARA A DETECÇÃO DE 
POLUENTES EM ESTUÁRIOS UTILIZANDO A MICROSCOPIA 

ANALÍTICA EM TESTAS DE FORAMINÍFEROS 

 

Autor: Maili Correia Campos - Doutorado 

Orientador: Profa. Dra. Altair de Jesus Machado 

Área de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

 

Os estuários são locais biologicamente muito produtivos devido às suas 
características hidrodinâmicas. Tais ambientes têm sido alvo de intensa 
exploração humana e isto pode ocasionar o comprometimento da qualidade da 
água e deterioração de seus atrativos naturais tornando os programas de 
diagnóstico, de monitoramento e de manejo cada vez mais necessários. Nos 
ambientes estuarinos, a análise do sedimento é a mais indicada porque permite 
determinar padrões de dispersão e localizar depósitos de contaminantes, como 
os metais pesados, que possam escapar à detecção pela análise da água. Os 
foraminíferos são protozoários sensíveis que produzem uma testa capaz de 
expressar as mudanças no ambiente sendo a utilização da Microscopia 
Analítica um método confiável para a detecção e mensuração da concentração 
de elementos químicos nas testas destes organismos e menos oneroso que as 
análises geoquímicas. O presente trabalho teve o objetivo de adaptar a técnica 
de microscopia analítica para análise de metais na testa de foraminíferos do 
sedimento superficial de fundo coletado no estuário do rio Jacuípe, litoral norte 
da Bahia, nos meses de janeiro (estação seca) e junho (estação chuvosa) de 
2010 em 32 pontos distribuídos ao longo do canal do rio. O material foi 
armazenado em sacos plásticos vedados e transportado para laboratório, 
sendo conservado em geladeira e seco em estufa a temperatura de 60°C. Nas 
duas estações foram encontrados foraminíferos apenas nos dezoito primeiros 
pontos. Testas pré-selecionadas foram triadas com auxílio de um 
estereomicroscópio e fixadas em stubs cobertos de ouro as quais foram 
levadas ao MEV/EDS da (JEOL, JSM 6390LV) da Plataforma de Microscopia 
Eletrônica do Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz – FIOCRUZ. e/ou e/ou no 
equipamento JSM 6610LV (JEOL) do Laboratório Multiusuário de Microscopia 
Eletrônica – (LAMUME) do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). Os exemplares de foraminíferos foram aderidos ao stub de duas 
formas distintas: com um filme de éster de cianoacrilato e com a goma 
adraganta. Apesar de na bibliografia o éster de cianocrilato ser citado como 
uma cola eficaz na fixação de elementos carbonáticos em stubs de ouro, o 
estér de cianocrilato impediu na maioria das tentativas a formação dos elétrons 
geradores de imagem (secundários e retroespalhados) e, por isso, a realização 
da microanálise de raios-X foi comprometida. O único espectro formado possui 
picos de possui picos de carbono e oxigênio, seguido em menores proporções 
de alumínio, silício e magnésio. A goma adraganta apresentou-se como uma 
alternativa eficiente, visto que a aderência dos exemplares nos stubs se deu de 
forma rápida e, além disto, a visualização dos exemplares foi possível, 
permitindo desta forma a realização da espectrometria. Em todos os 



exemplares estudados, os elementos químicos encontrados em maior 
concentração foram: carbono e oxigênio. Não foi detectada a presença de 
elementos-traço tais como: Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb e Zn em 
nenhum exemplar estudado considerando-se todas as técnicas utilizadas. 

 

  



ANÁLISE PRELIMINAR DE BIOCLASTOS RECENTES DO 
ESTUÁRIO DO RIO JACUÍPE, BAHIA, DURANTE A ESTAÇÃO 
SECA, A PARTIR DA ANÁLISE DE MICROSCÓPIA ANALÍTICA 

 

Autor: Marcus Vinicius Peralva Santos - Doutorado 

Orientador: Profa. Dra. Altair de Jesus Machado 

Área de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

 

Os estuários são ambientes de transição entre o continente e o oceano onde a 
sua hidrodinâmica é responsável pela entrada e saída de sedimentos 
siliciclásticos e bioclásticos. A análise das assinaturas tafonômicas de grãos 
bioclásticos permite inferir diversos processos que afetam a estrutura do grão, 
sendo que a análise de metais pesados em sua superfície é ainda um tipo de 
estudo sem divulgação. A área de estudo do presente trabalho foi o rio 
Jacuípe, situado no Litoral Norte do estado da Bahia, nascendo entre os 
municípios de Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues, sendo seus 
principais afluentes o riacho do Maia, o rio Principal, os rios Capivara Pequeno 
e o rio Capivara Grande. Tendo por base os bioclastos recentes deste estuário, 
o presente trabalho tem como objetivo geral analisar os bioclastos do Rio 
Jacuípe a partir da técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
associada ao Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDS). Os objetivos 
específicos compreendem: identificar as principais assinaturas tafonômicas, 
enumerar os principais elementos químicos dos bioclastos e reconhecer os 
metais pesados adsorvidos. Dentre as relevâncias do presente estudo estão à 
compreensão dos processos deposicionais atuantes na área de estudo e 
servirá para se averiguar se os bioclastos atuam como bons descritores da 
presença de metais em ambientes estuarinos. Em janeiro de 2010 (estação 
seca) foram coletadas 32 amostras de sedimentos superficiais no canal 
principal do rio Jacuípe com o auxílio de um Van Veen. Os sedimentos foram 
acondicionados em vasilhames plásticos e levados para laboratório, onde 
foram destinados à análise de bioclastos (identificação e registro das 
assinaturas tafonômicas – arredondamento, coloração, desgaste, 
sedimentação), granulometria, calcimetria e de metais pesados (análise em 
MEV/EDS). Ao todo foram analisados 5.857 grãos bioclásticos, destacando-se 
como categorias principais: alga coralina (33,75%), madeira (32,76%), porífero 
(10,31%) e tecameba (6,32%). Quanto as assinaturas tafonômicas houve o 
predomínio de grãos sem arredondamento (39%), com abrasão (44%), brancos 
(38%) e atuais (58%). Quanto a granulometria, a fração areia média foi 
dominante (47,52%), seguida da fração areia fina (26,32%), enquanto que para 
a calcimetria todas as amostras foram classificadas como litoclástica (com 
teores de carbonato inferiores a 30%), sendo que os percentuais variaram de 
0,9% a 12,49%. Quanto aos metais pesados foi proposto para a análise no 
MEV-EDS a utilização dos bioclastos principais com aspectos naturais e 
abrasados, mas conforme as análises foram sendo realizadas, optou-se por 
utilizar apenas os fragmentos de alga calcária, devido a quebra ou deformação 
dos demais grãos durante as análises. Para todos os exemplares algálicos 



estudados, os elementos químicos encontrados em maior concentração foram 
o carbono e o oxigênio, enquanto os com menores concentrações foram 
magnésio, alumínio, silício, cloro, cálcio e enxofre. Não foi detectada a 
presença de elementos-traço tais como: Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb e Zn. 
Assim, a principio os bioclastos mostram que o rio não encontra-se impactado 
por metais pesados na estação seca, sendo que tal resultado será comparado 
com as amostras da estação chuvosa do mesmo rio, a dim de se verificar 
possíveis variações sazonais. 

 

  



FORAMINÍFEROS E OSTRACODES DO CRETÁCEO SUPERIOR: 
ANÁLISE TAXONÔMICA, PALEOBIOGEOGRÁFICA E 

PALEOECOLÓGICA. FORMAÇÃO ALGODÕES, BACIA DE 
CAMAMU, BAHIA 

 

Autor: Grace Batista Carneiro Mascarenhas - Doutorado 

Orientador: Profa. Dra. Altair de Jesus Machado 

Área de Concentração: Geologia Marinha Costeira e Sedimentar 

  

Este estudo refere-se ao registro de foraminíferos e ostracodes marinhos em 
amostras de afloramentos da Formação Algodões, Cretáceo Superior da Bacia 
de Camamu, Bahia. A Formação Algodões subdivide-se nos membros 
Germânia (calcarenitos e calciruditos oolíticos/oncolíticos) e Quiepe (calcilutito). 
Tem-se como objetivo geral o estudo taxonômico de foraminíferos e ostracodes 
e a caracterização paleoecológica e paleobiogeográfica da Formação 
Algodões, Bacia de Camamu, correlacionando-os com trabalhos realizados às 
bacias cretáceas do Nordeste do Brasil. Para tanto, tem-se por objetivos 
específicos: Identificar, caracterizar, descreve e ilustrar os espécimes de 
foraminíferos e ostracodes estudados; analisar suas distribuições 
paleoecológica e paleobiogeográficas e correlacionar os táxons de 
foraminíferos e ostracodes encontrados na Formação Algodões aos 
encontrados em trabalhos realizados às bacias cretáceas do Nordeste 
brasileiro. O presente estudo, portanto, justifica-se por fornecer dados inéditos 
da taxonomia de foraminíferos e ostracodes registrados para a Formação 
Algodões da Bacia de Camamu. Bem como maior refinamento de dados 
paleobiogeográficos e paleoecológicos desta formação. Contribuirá para o 
conhecimento paleobiogeográfico correlacionando a Bacia de Camamu às 
bacias marginais do Nordeste brasileiro, possibilitando um melhor 
entendimento da paleobiogeografia das bacias marginais brasileiras, e para a 
reconstrução da história evolutiva do Oceano Atlântico Sul setentrional. As 
amostras coletadas foram processadas segundo a metodologia tradicional para 
recuperação de microfósseis carbonáticos. No total, foram recuperados 140 
espécimes de foraminíferos e 137 espécimes de ostracodes em afloramentos 
da Formação Algodões nos membros Germânia e Quiepe. Dentre os 
foraminíferos, 65 espécimes são planctônicos pertencentes aos Gêneros 
Whiteinella e Hedbergella, da família Hedbergellidae. O restante (75) são 
espécimes de foraminíferos bentônicos pertencentes às famílias 
Bolivinidae?/Fursenkoinidae?, Textulariidae? e Spiroplectamminidae?. Foram 
recuperados 137 espécimes de ostracodes e identificados seis táxons: 
Brachycythere ex gr. sapucariensis, Brachycythere sp. 1, Brachycythere sp. 2, 
Matronella? sp. 1, Matronella? sp. 2, Trachyleberididae gen. et sp. 
indeterminada 1, todos pertencentes à família Trachyleberididae. Os 
foraminíferos e os ostracodes registrados indicam para a Formação Algodões 
um ambiente marinho nerítico com salinidade normal em uma plataforma 
carbonática não muito profunda. As assembleias de foraminíferos planctônicos, 
representadas pelas espécies Whiteinella ex gr. aprica, W. ex gr. 



archaeucretacea, W. ex gr. baltica da Formação Algodões do Membro Quiepe 
(Turoniano) apresentam afinidades paleobiogeográficas com as espécies 
descritas para Bacias do Nordeste Brasileiro e bacias da África, bem como com 
o ostracode Brachycythere ex. gr. sapucariensis, registrados nos mesmos 
afloramentos. 

 

  



ESTRATIGRAFIA DE SEQUÊNCIAS APLICADA AO 
PRECAMBRIANO, ESTUDO DE CASO NA PORÇÃO BAIANA DA 

BACIA DO SÃO FRANCISCO 

 

Autor: José Luis Huerga Andrés - Doutorado 

Orientador: Prof.Dr. Michael Holz 

Área de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

 

A estratigrafia de sequências vem se configurando como uma potente 
ferramenta de pesquisa na análise de rochas sedimentares, deixando de um 
lado o cartaz de ferramenta de ajuda à indústria do petróleo para virar uma 
metodologia científica. Nessa perspectiva o pré-cambriano se configura como 
uma nova fronteira na qual a estratigrafia de sequências pode servir para 
complementar modelos baseados na quimioestratigrafia em rochas 
carbonáticas e reformular modelos baseados somente na litoestratigrafia em 
rochas siliciclásticas. O objetivo principal da presente pesquisa é a validação 
da estratigrafia de sequências em sequências sedimentares proterozóicas 
sendo o estudo especificamente realizado na área norte da Bacia do São 
Francisco (região de Santa Maria da Vitória, Correntina, Bom Jesus da Lapa), 
concretamente nas formações que compõem a sequência de primeira ordem 
Bambuí, algo inédito até agora nesta região. Os objetivos específicos deste 
trabalho são delimitar os ciclos de segunda ordem e menores se houver, dentro 
da sequência Bambuí. Definir os principais depocentros e áreas cratônicas sem 
deposição dentro da sequência Bambuí na área norte da Bacia do São 
Francisco. Comparar a arquitetura dos sistemas deposicionais carbonáticos do 
Bambuí na região (de origem algal/microbial) com exemplos fanerozóicos. 
Como justificativa para essa pesquisa, tem-se que o pré-cambriano abrange 
92% do tempo da terra, logo se configura como uma das novas fronteiras do 
conhecimento estratigráfico-geológico. Nas áreas sedimentares pré-
cambrianas devido á complexidade tectônica, a falta de registro fóssil, aliado a 
incerteza dos métodos de datação fazem com que a estratigrafia tradicional 
encontre grandes dificuldades em correlacionar dados de caráter regional. Há 
uma escassez histórica de estudos baseados na estratigrafia de sequências no 
pré-cambriano da Bahia, destacando-se Landim (1993), Danderfer (2000), 
Pedreira (1988), Magalhães (2014), Martins-Neto (2009), M. Martins 
(2007).Foram fornecidos pela ANP: dados de poço, de gravimetria e 
magnetometria junto com linhas sísmicas da região de estudo e financiamento 
de saídas de campo.O estudo começou com uma revisão bibliográfica, 
definição do problema e estabelecimento de hipótese de trabalho, definição do 
projeto de doutorado, análise de dados (sísmicos, poço, magnetométricos, 
gravimétricos, dados de pesquisas anteriores), campanhas de campo (tabela 
de fácies geológicas, perfis estratigráficos de campo, mapeamento de 
discordâncias e contatos de diferentes litologias). Elaboração de modelos 
baseados na estratigrafia de sequências. Comparação com regiões 
correlacionadas com o Bambuí: Minas, Goiás, Região de barreiras. Procura de 
modelos Cenozóicos equivalentes. Resultados: Definição do tipo de plataforma 



carbonática mixta que compõe os afloramentos do Bambuí na região de 
estudo. Dimensionamento da bacia: da área emersa, costeira e profunda, 
relações com a faixa Rio Preto (a norte), com a sequência Macaúbas (a Leste) 
e com o alto estrutural de Januária (A sul e Oeste). Profundidade do material 
sedimentar. Relação com sequências anteriores (Macaúbas - Espinhaço - 
Embasamento). Sequências de segunda ordem e parasequências carbonáticas 
dentro do Bambuí na região de Santa Maria da Vitória – Santana – Serra do 
Ramalho. 

 

  



O NÍVEL DO MAR E A TEMPERATURA DA ÁGUA DO MAR NO 
HOLOCENO TARDIO NA COSTA NORTE DA BAHIA 

 

Autor: Priscila Martins Gonçalves - Doutorado 

Orientador: Prof. Dr. Ruy Kenji Papa de Kikuchi 

Área de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar  

 

No debate mundial sobre as mudanças climáticas aparece o relatório do IPCC 
(International Panel for Climate Change) 2014 que descreve os avanços feitos 
na compreensão dos fatores humanos e naturais que causam a mudança do 
clima. Numa perspectiva paleoambiental, no Estado da Bahia, mudanças do 
nível relativo do mar e alterações climáticas foram evidenciadas por terraços 
marinhos, gerações de dunas e antigos recifes de corais. Além disso, essas 
evidências são muitas vezes bem preservadas, contínuas, capazes de ser 
examinadas em alta resolução temporal e assim serem utilizadas nas 
reconstruções de condições passadas. Os corais podem ser utilizados nestas 
reconstruções, pois constituem uma evidência no espaço e no tempo de 
paleoníveis marinhos além de incorporarem isótopos de O e C em processos 
dependentes de fatores ambientais. Os recifes de corais aqui investigados 
estão localizados no Litoral Norte e em Abrolhos, ambos na Bahia. Os recifes 
costeiros do litoral norte são estruturas alongadas, paralelas à costa e seu topo 
apresenta-se, por vezes, emerso durante a baixa mar. O presente trabalho tem 
como objetivos reconstruir o comportamento do nível médio do mar (NMM) e a 
temperatura média da água do mar no Holoceno médio e tardio para região em 
torno de Salvador, Brasil. Neste contexto foi necessário datar os testemunhos; 
avaliar o comportamento das espécies em relação à lâmina d’água; certificar-se 
de que o crescimento dos corais ocorreu em taxas similares às atuais e que o 
comportamento das razões δ18O e δ13C dos corais antigos é similar ao dos 
atuais. É de fundamental importância estudar as oscilações do nível relativo do 
mar e mudanças climáticas no Quaternário para compreender os processos 
morfogenéticos, definir sequências de depósitos sedimentares e assim 
contribuir com a elaboração de modelos que explicam a evolução da região 
costeira. As coletas dos testemunhos sub-fósseis foram realizadas em recifes 
de corais emersos no Litoral Norte. A coleta foi feita com o intuito dos 
testemunhos corresponderem ao eixo máximo de crescimento da colônia. A 
parte central dos testemunhos foi utilizada para análise dos bandamentos, 
obtenção das análises isotópicas e para a datação. Os resultados mostraram 
que o NMM sempre esteve acima do nível atual nos últimos 8000 anos cal. 
A.P, com oscilações de alta frequência muito suaves ou inexistentes. Nesta 
investigação corroborou-se que a incorporação do 18O em corais endêmicos 
do Atlântico Sul também é dependente da TSM. Visto que a salinidade afeta 
também a incorporação do 18O, sugere-se que os registros obtidos indicam 
uma modificação no padrão de chuvas do Holoceno Tardio para os dias atuais. 
Os resultados mostraram que as variações de δ13C aqui registrados estão em 
conformidade com a tendência global, além de que a temperatura no Holoceno 



Tardio foi cerca de 0,23°C maior e a variabilidade sazonal nesta época também 
foi diferente dos dias atuais. 

 

  



CONTRIBUIÇÃO DO APORTE FLUVIAL DE SEDIMENTOS PARA 
A CONSTRUÇÃO DAS PRINCIPAIS PLANÍCIES 

QUATERNÁRIAS DO ESTADO DA BAHIA 
 
 

Autor: Juliana Mª S. Bernal - Doutorado 

Orientador: Prof. Dr. José Maria Landim Dominguez 

Área de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

 
O Estado da Bahia possui a linha de costa mais extensa do Brasil, com mais de 
1.000 km de extensão, apresentando uma vasta diversidade de ambientes 
costeiros. Destacam-se dentre as inúmeras feições presentes nesta costa, o 
delta do rio Jequitinhonha e as planícies quaternárias. Tais depósitos são 
resultado de uma complexa interação de fatores, tais como, o suprimento de 
sedimentos, história do nível do mar, o desenvolvimento dos recifes de corais, 
ondas, marés e clima. Com o avanço dos estudos relacionados à história 
evolutiva desses ambientes, fatores como mudanças climáticas e suprimento 
de sedimentos passaram a ser considerados importantes elementos para a 
compreensão da gênese e dinâmica dessas feições. O conhecimento da carga 
de sedimentos fluviais que alcança o oceano representa uma importante 
informação, tanto para a compreensão do balanço de sedimentos na zona 
costeira, como para o entendimento da história evolutiva quaternária, tais 
investigações podem fornecer informações valiosas sobre mudanças 
paleoambientais e sobre tendências da dinâmica atual, auxiliando na resolução 
de diversos problemas, como aqueles relacionados aos fenômenos de erosão 
e sedimentação costeira. Neste trabalho buscou-se, a partir da modelagem da 
produção de sedimentos para todas as bacias hidrográficas que deságuam na 
costa do Estado da Bahia, avaliar a contribuição do aporte de sedimentos 
fluviais na construção das planícies quaternárias e, com isso, apresentar um 
dado quantitativo inédito que contribua para a corroboração dos modelos 
propostos de caracterização da zona costeira da Bahia, bem como contribuir 
para a melhor compreensão a cerca da evolução e dinâmica desses 
ambientes. A produção de sedimento foi calculada utilizando-se a Equação 
Universal de Perda de Solos – EUPS, a partir dos planos de informações, como 
a precipitação, propriedades dos solos, declividade do terreno e uso do solo; 
Esses fatores foram calculados e espacializados num ambiente se Sistemas de 
Informações Geográficas – SIG. A equação foi calibrada com os dados de 
medição de sedimento em suspensão, obtidos em dez estações 
sedimentométricas escolhida por estarem mais próximas das desembocaduras. 
Os valores dos aportes de sedimentos foram convertidos para volume e 
comparados aos volumes dos depósitos quaternários. A produção de 
sedimento total, estimada pela perda de solo laminar, foi de 944 x 106 
toneladas por ano, para uma área de 33.223.302,57 hectares, abrangendo as 
sub-bacias do rio Itapicuru, Paraguaçu, Contas, Pardo, Jequitinhonha e Mucuri. 
Aplicando-se o método de Colby nos dados de sedimentos em suspensão, foi 
calculada a descarga sólida total para todas as séries históricas das dez 
estações, resultando em uma descarga média anual de 22.443.961,9 toneladas 
por ano para toda área. O calculo da taxa de transferência de sedimentos – 



SDR, a qual representa a porcentagem de sedimentos que efetivamente 
alcança a foz do rio foi calculada para cada uma das estações de medição 
obtendo-se o valor do aporte fluvial para toda a costa em estudo.  
 
  

  



AVALIAÇÃO DOS PONTOS DE FOCO EROSIVO NA ORLA 
ATLÂNTICA DE SALVADOR 

 

Autor: Igor Oliveira da Silva Andrade - Mestrado 

Orientadora: Profa. Dra. Iracema Reimão Silva 

Área de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

 

As zonas costeiras sofrem ação contínua do mar, provocando processos de 
erosão, transporte e deposição de sedimentos, fazendo assim com que a linha 
de costa esteja em constante alteração. A elevação do nível do mar é fator 
aumento nas taxas de erosão costeira. A urbanização dessas regiões e o 
consequente endurecimento das praias pela utilização de estruturas de 
estabilização rígidas e inadequadas, podem gerar mudanças na dinâmica das 
praias, o que muitas vezes interfere no balanço de sedimentos, levando ao 
acúmulo ou déficit de sedimentos ao longo da costa. Além disso, a ação de 
frentes frias pode influenciar na formação de tempestades promovendo eventos 
severos de erosão que chegam muitas vezes a atingir vias construções 
públicas gerando danos às estruturas e custos com os seus reparos. 
A cidade de Salvador (BA) está localizada na costa leste do Nordeste Brasileiro 
tendo seu setor leste banhado pelo Oceano Atlântico. A costa atlântica de 
Salvador tem início no Farol da Barra e estende-se no sentido leste-nordeste, 
até a divisa com o Município de Lauro de Freitas, medindo cerca de 26,7 km 
lineares constituídos por cerca de 30 praias arenosas. Os sedimentos das 
praias entre a Barra e o Flamengo são constituídos predominantemente de 
areias quartzosas, com granulometria variando de média a grossa. As direções 
de incidência de ondas geradas pelo vento predominante no estado da Bahia, e 
consequentemente para Salvador, respeitam a direção média de incidência de 
ventos alísios de nordeste, leste e sudeste, além dos ventos gerados pela 
incidência de frentes frias vindas de sul-sudeste.  
Esse trabalho tem como objetivo geral avaliar através de modelagem, os 
pontos de maior vulnerabilidade à erosão marinha na orla atlântica de 
Salvador. E como objetivos específicos: identificar, através de levantamento de 
eventos pretéritos de severa erosão costeira documentados na literatura e de 
modelagem, os potenciais pontos de erosão praial; avaliar através de modelos 
o transporte sedimentar nas áreas identificadas como de maior risco de erosão; 
e propor medidas de recuperação para essas áreas. Esse estudo poderá 
destacar áreas que estejam suscetíveis a danos estruturais em patrimônios 
públicos ou particulares, gerando danos econômicos, bem como alertar para 
perdas de áreas de lazer e turismo dentro da cidade de Salvador. Para isso 
serão levantados pontos da orla atlântica de Salvador que tenham sido 
documentados como tendo sofrido erosão severa nos últimos anos. Utilizando 
o Sistema de Modelagem Costeira (SMC-Brasil), será realizada modelagem do 
transporte sedimentar costeiro para verificar pontos com maior propensão a 
sofrer erosão. Para os pontos identificados, novas modelagens serão utilizadas 
para avaliar a intensidade da erosão e propor medidas de prevenção de 
maiores impactos.  



 

  



MAPEAMENTO DE HABITATS MARINHOS DO CANAL DE 
SALVADOR UTILIZANDO IMAGENS DO REMOTELY OPERATED 

SUBMERSIBLE VEHICLE (ROV)  

 

Autor: Paloma Passos Avena - Mestrado 

Orientador: Prof. Dr. José Maria Landim Dominguez 
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O mapeamento de habitats objetiva contribuir na interpretação adequada do 
ambiente marinho funcionando como uma ferramenta  para ajudar na 
conservação e gestão do meio. O Canal de Salvador (13ºS - 38º35'W), canal 
de acesso para os portos da região de Salvador e Recôncavo Baiano, está 
localizado na entrada da Baía de Todos os Santos, segunda maior baía do 
Brasil com uma área de 1.086km². Possui largura de 10km aproximadamente e 
profundidades em média de 25m, porém em alguns pontos podem ser 
encontradas profundidade com até 102m. O sedimento superficial é 
predominante areia siliciclástica com algumas manchas de cascalho, 
briozoários e equinodermatas fazem parte da composição biogênica. Este 
estudo tem como objetivo geral mapear os habitats marinhos bentônicos do 
Canal de Salvador e avaliar de que maneira a geodiversidade influencia a 
distribuição da megafauna bentônica. E como objetivos específicos identificar 
no Canal de Salvador os principais organismos que compõem a megafauna 
bentônica, feições geológicas, associações de organismos bentônicos 
características de fácies sedimentares específicas, observar de que forma a 
composição sedimentar interfere nos parâmetros ecológicos (abundância e 
diversidade) da comunidade bentônica e produzir mapas dos diferentes 
habitats identificados.  Poucos estudos foram publicados sobre a região da 
área de estudo, sobre os organismos bentônicos ainda menos. A composição 
do substrato assim como a batimetria são componentes relevantes na 
distribuição dos organismos bentônicos. A heterogeneidade sedimentar 
propicia um aumento no número de microhabitats e conseqüentemente a 
possibilidade de um maior número de espécies encontrarem um ambiente 
propício para se estabelecerem nessas áreas. As comunidades bentônicas têm 
uma grande importância ecológica e econômica e assim é fundamental que se 
tenha o conhecimento de como funcionam esses habitats. O ROV é um 
submersível muito utilizado nas atividades aquáticas como contruções, 
manutenções, inspeções, procura, recuperação, segurança, salvatagem, 
mineração e também no meio científico como estudos pesqueiros, 
comunidades bentônicas, hidrografia dentre outros. A utilização de 
equipamentos de ponta permite uma caracterização detalhada e mais rápida 
sobre o ambiente físico e os habitats existentes neles. O número de habitats 
que serão reconhecidos e classificados em uma região depende de fatores 
ambientais como a dinâmica e heterogeneidade físico-biológica e dos dados 
disponíveis no momento. Assim o mapa de habitat é a ferramenta mais eficaz 
para caracterizar um ambiente, pois ele consegue ilustrar a realidade do 
ambiente, naquele momento, fazendo o melhor uso das informações 



existentes. Este trabalho utilizará imagens adquiridas pelo ROV, juntamente 
com outras informações disponíveis no momento para a construção de Mapas 
de Habitats do Canal de Salvador. Será um dos pioneiros na utilização de 
imagens de ROV para o mapeamento do ambiente marinho servindo de base 
para novos estudos e para a gestão dos usos do espaço marítimo. 

 

  



USO DE MÉTODOS GEOFÍSICOS NA DETERMINAÇÃO DOS 
CONTROLES ESTRUTURAIS E ESTRATIGRÁFICOS DO DELTA 

DO RIO SÃO FRANCISCO  

 

Autor: Alana Aderne dos Santos - Mestrado 
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A região do delta do rio São Francisco, associada à desembocadura do rio São 
Francisco, é composta por depósitos sedimentares quaternários que estão 
limitados e encaixados a noroeste pelos depósitos terciários pertencentes à 
Formação Barreiras. Esse delta dominado por ondas corresponde, atualmente, 
a um complexo sistema geológico formado por vários ambientes de 
sedimentação ainda pouco conhecidos. A maior parte desse conhecimento 
restringe-se ao estudo dos sedimentos superficiais. Na tentativa de enriquecer 
ainda mais os estudos de caracterização da evolução do delta e dos seus 
sedimentos quaternários, o presente trabalho a ser brevemente apresentado, 
traz a utilização dos métodos sísmicos e potenciais como fonte para obtenção 
de maiores informações de subsuperfície sobre a região do delta. A área de 
estudo localiza-se nos estados de Sergipe e Alagoas e corresponde a planície 
deltaica do rio São Francisco, localizada nos estados de Sergipe e Alagoas. A 
mesma limita-se a sul e a oeste pelas coordenadas geográficas, 10º 20’ e 10º 
40’ e 36º 15’ e 36º 45’, respectivamente, e se estende por uma linha de costa 
de aproximadamente 75 km totalizando uma área de 800 km2. O delta do rio 
São Francisco é considerado um típico delta dominado por ondas e 
assimétrico. A planície deltaica associada à desembocadura do rio São 
Francisco foi formada pelo preenchimento de sedimentos quaternários desde 
terraços marinhos regressivos, pleistocênicos e holocênicos, até os depósitos 
lagunares ou terras úmidas, de mangue, fluviais e eólicos. A temperatura média 
anual da região é de 24 a 26ºC e o clima local é úmido com a existência de 
dois meses mais secos durante o ano. Esse trabalho possui três objetivos 
principais: O uso dos métodos geofísicos, sísmico e potenciais (gravimetria e 
magnetometria), na caracterização da evolução do delta do São Francisco, a 
integração dos métodos citados anteriormente com modelos e informações 
geológicas da área, disponíveis na literatura, possibilitando assim uma análise 
mais completa do delta e dos seus sedimentos quaternários e, por fim, a 
tentativa de inferir com base nos resultados obtidos a existência de um controle 
da estruturação e estratigrafia da bacia de Sergipe-Alagoas sobre a formação 
do delta. A execução do presente trabalho visa contribuir para análise evolutiva 
do delta do São Francisco e dos seus sedimentos quaternários. Assim sendo, o 
uso de técnicas geofísicas como uma nova ferramenta enriquecerá os estudos 
pré-existentes. Em adicional, os métodos a serem utilizados são de grande uso 
na indústria de prospecção de hidrocarbonetos, o que também nos fornecerá, 
por conseguinte, uma ideia do potencial exploratório da região. A etapa inicial 
desse trabalho consta de um amplo levantamento bibliográfico, seguido do 
processamento e análise de dados geofísicos pré-existentes da região, 



integração dos mesmos com a informação geológica local e interpretação com 
base na análise da totalidade das informações adquiridas. Até o presente 
momento, referências bibliográficas estão sendo levantadas e os dados 
existentes para a área de estudo estão sendo analisados. 

 

  



SEXTA-FEIRA, 04/12/15 

Horário Nome Entrada Titulo Nível 

8:00-
8:25 

 

Carlos 
Eduardo dos 
Santos 
Amorim 

2015.2 

Dinâmica de fluxos gravitacionais 
através do estudo das estruturas 
sedimentares associadas na Ilha de 
Cajaíba, porção noroeste da Baía de 
Todos os Santos, no estado da Bahia 

Mestrado 

8:25-
8:50 

 

Caio Oliveira 
Nunes 2015.2 Análise sismoestratigráfia da Bacia 

de Jacuípe Mestrado 

8:50-
9:15 

 

Aníbal Ramos 
Dias Neto 2015.1 

Análise de deslocamento de falhas e 
reconstrução de paleoestresse no 
rifte do Recôncavo, Brasil. Evolução 
cretácea. 

Mestrado 

9:15-
9:40 

Caroline 
Bomfim 
Santana 
Simões 

2015.1 
Estudo tectono-estratigráfico da 
seção pré-rifte na borda oeste da 
Bacia do Recôncavo, Bahia, Brasil 

Mestrado 

10:00-
10:25 

 

Ramena 
Guerrieri 
Schleier 
Romero 

2015.1 
Evolução tectono-sedimentar da 
borda este da sub-bacia de Tucano 
Central, Bahia, Brasil 

Mestrado 

10:25-
10:50 

 

Renato 
Guimarães de 
Oliveira 

2015.1 
Mapeamento de habitats marinhos 
bentônicos da porção nordeste da 
Baía de Todos os Santos 

Mestrado 

10:50-
11:15 

 Ana Clara Coni 
e Mello 2014.1 

Geometria do embasamento 
rochoso e volume de sedimentos 
estocados na entrada da Baía de 
Todos os Santos: implicações para os 
usos múltiplos da zona costeira e 
políticas de adaptação aos efeitos 
das mudanças climáticas 

Mestrado 

11:15-
11:40 

 

Márcio 
Vinicius 
Santana 
Dantas 

2014.1 

Padrões deposicionais e diagenéticos 
do intervalo Albiano/Cenomaniano 
(Formação Riachuelo) da Bacia de 
Sergipe-Alagoas sob a óptica da 
estratigrafia de sequências 

Mestrado 

11:40-
12:00 

Pedro Moreira 
Santos Pereira 2014.1 

Origem dos sedimentos finos do 
Baixo da Boca do Rio, Salvador, 
Bahia, Brasil 

Mestrado 



14:00-
14:50 Danilo Silva 

Lisboa 2013.1 

Previsão de branqueamento dos 
corais nos chapeirões do sul da 
Bahia: uma ferramenta suporte para 
gestão ambiental 

Mestrado 

14:50-
15:40 Diógenes 

Gomes dos 
Santos 

2013.1 

Interpretação de processos 
sedimentares na Baía de Camamu 
através do estudo de bioclastos 
recentes 

Mestrado 

15:40-
16:00 

Ruth Souza 
dos Santos 
Rocha 

2013.1 
Caracterização da Baía de Camamu a 
partir das características ecológicas e 
tafonômicas dos foraminíferos 

Mestrado 

16:00-
16:50 

Manuela Alves 
Silva 2012.1 

Caracterização dos processos 
hidrodinâmicos e sedimentares 
atuantes no trecho sul da plataforma 
continental da Costa do Dendê, 
entre os municípios de Ituberá e 
Itacaré (BA), a partir do estudo de 
foraminíferos 

Mestrado 

 

 

  



DINÂMICA DE FLUXOS GRAVITACIONAIS ATRAVÉS DO 
ESTUDO DAS ESTRUTURAS SEDIMENTARES ASSOCIADAS 

NA ILHA DE CAJAÍBA, PORÇÃO NOROESTE DA BAÍA DE 
TODOS OS SANTOS, NO ESTADO DA BAHIA 

 

Autor: Carlos Eduardo dos Santos Amorim – Mestrado  

Orientador: Prof. Dr. Luiz Cesar Corrêa Gomes 
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No cenário da fase rifte da Bacia do Recôncavo (BR) existem inúmeros 
depósitos ligados a fluxos gravitacionais. Estruturas sedimentares ligadas aos 
fluxos gravitacionais proporcionam uma oportunidade para compreender os 
efeitos dos processos tectônicos estratigráficos em uma bacia sedimentar, 
além de ajudar a ampliar o conhecimento sobre os reservatórios ligados a 
estes. A Ilha de Cajaíba está localizada na região noroeste da Baía de Todos 
os Santos (BTS) sendo pertencente ao município de São Francisco do Conde, 
Estado da Bahia. A área de estudo está inserida geotectonicamente na porção 
sul da BR. Esta bacia faz parte do Sistema de Rifte intracontinental Recôncavo-
Tucano-Jatobá localizado próximo à costa nordeste do Brasil, nos estados da 
Bahia, Sergipe e Pernambuco. O objetivo geral dessa dissertação será 
entender a evolução dinâmica das principais estruturas deformacionais 
indicativas do sentido de fluxo sedimentar gravitacional do tipo slump, na área 
de trabalho, indicando as suas áreas fontes. Como objetivos específicos, têm-
se: (i)Determinar a orientação 3-D dos tensores principais (σ1, σ2 e σ3) do 
campo de tensão local que atuou na gênese do fluxo gravitacional do tipo 
slump na área de trabalho; (ii)Correlacionar as orientações 3-D dos tensores 
principais (σ1, σ2 e σ3) do campo de tensão local na área de trabalho com as 
orientações 3-D dos tensores principais (σ1, σ2 e σ3) do campo de tensão 
regional formador da BR; (iii)Determinar o estilo da deformação, a gênese das 
estruturas e o sentido do fluxo de massa na porção sul da BR. A caracterização 
e interpretação das estruturas associadas ao fluxo gravitacional, a identificação 
dos sentidos desses fluxos e também a orientação 3-D dos tensores principais 
do campo de paleotensão local (estudo dinâmico) e a sua relação com o 
campo de tensão regional que atuou na formação da BR, podem ajudar de 
forma relevante a indústria do petróleo e o meio cientifico. Além disso, com o 
intuito de integrar o conhecimento a respeito do sentido dos fluxos 
gravitacionais na BTS, verifica-se que na porção noroeste da BTS não há 
nenhum estudo com o intuito de identificar os possíveis sentidos dos referidos 
fluxos, assim como a orientação 3-D dos tensores principais (σ1, σ2 e σ3) do 
campo de paleotensão local, e se o mesmo tem alguma relação com o campo 
de tensão regional que atuou na formação da BR. Para alcançar os objetivos 
propostos, a pesquisa será desenvolvida em 24 meses, segmentados em três 
etapas: (a)Fase Pré-campo: levantamento e pesquisa bibliográfica sobre a 
evolução da BR e processos relacionados à slump, slide e soft-sediment 
deformation structures; (b)Fase Campo: detalhamento e a análise estrutural da 
área de estudo; e (c)Fase Pós-Campo: tratamento dos dados estruturais 



coletados em campo com a utilização de softwares para a análise de tensão 
das estruturas, integração e interpretação dos dados e a elaboração da 
dissertação. Até o presente momento com a realização de uma viagem de 
campo foi possível efetuar o reconhecimento da área de trabalho, além da 
coleta parcial de dados, como acamadamento primário-S0, falhas e fraturas. 
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As bacias do tipo rifte ganharam notória atenção dos Geólogos com o 
estabelecimento da teoria da tectônica de placas no século passado. Essas 
bacias são originadas através de um dos três esforços primordiais nos 
movimentos horizontais: os esforços distensivos. Em adição, o estudo da 
Estratigrafia também experimentou importantes avanços com o advento de um 
novo paradigma que se mostrou fundamental em seu curso vindouro: a 
Estratigrafia de Sequências. Essa ferramenta configurou-se numa robusta e 
ampla base conceitual de aplicabilidade universal na exploração dos 
hidrocarbonetos. O trabalho, então proposto, se dará na Bacia de Jacuípe. Ela 
está localizada na margem continental leste brasileira, no litoral setentrional do 
Estado da Bahia. Está limitada a norte pela bacia de Sergipe-Alagoas, a sul 
pela Bacia de Camamu-Almada e a oeste pela Bacia do Recôncavo. A Bacia 
de Jacuípe alonga-se por cerca de 210 km na direção SW–NE e tem uma 
largura média de 35 km até a cota batimétrica de 2.000 m. Estende-se por uma 
área de aproximadamente 7.500 km², sendo que cerca de 4.500 km² localizam-
se sob lâmina d’água de até 400 m. A área de estudo localiza-se estritamente 
sobre o oceano, aproximadamente, entre 13º e 12,3º de latitude Sul, 
correspondendo ao que se estende de Salvador até as intermediações da 
comunidade de Porto de Sauípe – BA. O objetivo geral do trabalho é propor um 
arcabouço estratigráfico sequencial de 3ª ordem para a Bacia do Jacuípe 
através da aplicação dos preceitos da estratigrafia de sequências para bacias 
rifte. Como objetivos específicos, estão contemplados a) caracterização 
sedimentológica (definir sistemas deposicionais); b) identificação e descrição 
estratigráfica de sequências (dados de perfis sísmicos); c) produção de mapas 
de isópacas temáticos; e d) análise profunda e integrada de ciclos de 3ª ordem. 
A motivação para a confecção deste projeto partiu da carência de estudos 
referentes à Bacia do Jacuípe, principalmente pela falta de trabalhos 
publicados. A Estratigrafia de Sequências para bacias rifte nunca foi aplicada 
nesta bacia, o que pode contribuir significativamente para a comunidade 
científica. A fim de alcançar os objetivos propostos por esse trabalho, a 
pesquisa será realizada ao longo de 24 meses, de acordo com a seguinte 
estratégia metodológica: cumprimento da creditação obrigatória de Mestrado; 
pesquisa bibliográfica; solicitação de dados à ANP; tratamento e interpretação 
de dados; integração dos resultados; apresentação e submissão do artigo para 
revista científica. Até o momento, foram solicitados trinta linhas de reflexão 
sísmica bidimensional e três poços com seus devidos dados de perfilagem. 
Enquanto à espera dos dados, o treinamento para interpretação sísmica 
ocorre. 

  



ANÁLISE DE DESLOCAMENTO DE FALHAS E 
RECONSTRUÇÃO DE PALEOESTRESSE NO RIFTE DO 

RECÔNCAVO, BRASIL. EVOLUÇÃO CRETÁCEA 
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A Bacia do Recôncavo (BR) localizada no nordeste brasileiro, mais 
precisamente no estado da Bahia, compõe a parte sul do rift Recôncavo-
Tucano-Jatobá, uma província geológica Neo - Jurássica / Eo – Cretácea (140 
Ma), que representa um ramo abortado do sistema de rifts do Atlântico Sul. A 
área estudada localiza-se na porção nordeste da bacia, uma seção na BA-504, 
entre os municípios de Itanagra/BA e Araçás/BA, composta exclusivamente por 
litotipos da fase rift da evolução da bacia. O acesso, partindo de Salvador, pode 
ser realizado via BA-099 (sentido Aracaju), tomando a saída da BA-512, 
seguindo para a BA-505 sentido norte até o município de Itanagra/BA. Desde 
seu desenvolvimento, a partir da metade do século XX, as técnicas de 
reconstrução de paleoestresse baseadas no estudo de deslocamentos de 
falhas vêm sendo utilizadas para caracterizar a configuração dos campos de 
tensão responsáveis pelo desenvolvimento dos diversos ambientes geológicos 
do planeta. Neste projeto o intuito é analisar as variações cinemáticas das 
falhas e das configurações dos campos de tensão na BR, tendo em vista a 
composição de um modelo dinâmico que melhor se encaixe aos dados 
observados. Com essa finalidade, os tensores de paleoestresse reduzidos 
foram determinados pela inversão dos dados de deslocamento de falhas 
analisados na região nordeste do rifte, entre os municípios de Itanagra/BA e 
Araçás/BA. Entre os dias 19 e 20/07/2015 foi realizada uma excursão de 
campo, tendo sido visitados 23 afloramentos, medidos 638 planos de estruturas 
planares rúpteis (falhas e fraturas), das quais foi possível obter a respectiva 
estria em 206 planos. Os resultados da análise geométrica dos dados 
mostraram que o arcabouço estrutural do rifte, nesta porção, é representado 
por falhas e fraturas orientadas sub paralelamente ao eixo longitudinal do rifte, 
e antiteticamente dispostas em relação a falha de borda da bacia (Falha de 
Salvador). No que se refere à reconstrução do paleoestresse, o que se observa 
e pode-se concluir de maneira preliminar, é que o comportamento cinemático 
das falhas variou no tempo, e que os padrões dos tensores principais de 
encurtamento e extensão apresentam uma configuração claramente 
heterogênea. Ambas as observações indicam que a evolução Cretácea no rifte 
do Recôncavo teve um caráter cinemático obviamente heterogêneo. E 
determinar as causas desta heterogeneidade constitui uma das perspectivas 
futuras deste projeto, e auxiliará a montar o quadro dinâmico evolutivo da BR.   
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A área de estudo localiza-se na borda oeste da Bacia do Recôncavo com foco 
na seção pré-rifte, a qual caracteriza-se por hospedar o maior reservatório de 
petróleo da Bacia do Recôncavo: a Formação Sergi.  A busca incessante por 
informações a seu respeito vem ocorrendo durante décadas, porém, raros são 
os trabalhos que abordam de forma unificada os seus aspectos sedimento-
estratigráficos e estrutural-tectônicos. Desse modo, o presente trabalho, tem 
como objetivo estudar de que modo o arcabouço rúptil tanto da bacia quanto do 
embasamento cristalino proximal (representado pelo Cinturão Itabuna-
Salvador-Curaçá) influenciou na geração de espaço e no preenchimento 
sedimentar da bacia. Para isso serão realizadas o estudo local das estruturas 
rúpteis e os aspectos sedimento-estratigráficos (como, por exemplo, 
determinação de paleocorrentes e paleoambientes), além da criação de um 
modelo esquemático tectono-estratigráfico dinâmico (incluindo aqui a obtenção 
de campos de paleotensão). Os métodos e as ferramentas utilizadas serão: i) 
pesquisa bibliográfica; ii) geoprocessamento – aquisição de imagens SRTM 
(USGS) para confecção de mapas de sombreamento de relevo e extração dos 
lineamentos estruturais; iii) campanhas de campo; iv) análise geométrica – 
interpretação dos principais padrões de fraturamento e falhamento através do 
software Stereonett® (DUYSTER, 2000); v) análise cinemática; vi) análise 
dinâmica – software Fault Kin Win® (ALLMENDINGER, 2001); vii) descrição de 
testemunho de sondagem. A partir da primeira campanha de campo foram 
obtidos os seguintes dados: 24 medidas de foliação do embasamento cristalino 
com orientação principal N030° - N040° (14 medidas); 28 medidas de lineação 
de estiramento mineral, sendo a família predominante de strike N020° - N030° 
(13 medidas) e plunge para N200° - N210° (11 medidas); 279 medidas de 
fraturas no embasamento, sendo o trend  principal N090° - N100° (60 
medidas); falhas normais no embasamento 6 medidas, sendo 5 medidas com 
strike N060° - N070°; para as falhas dextrais no embasamento foram 16 
medidas, sendo a preferencial N100° - N110° (15 medidas); 1 medida para 
falha sinistral no embasamento com N120° - N130°; na bacia sedimentar foram 
coletadas 223 medidas totais de falhas/fraturas, sendo 211 fraturas sem 
preenchimento com direção preferencial N 100° - N110° e 12 fraturas com 
preenchimento segundo a direção N030° - N040°; para as shear bands  foram 
coletadas 105 medidas na bacia, sendo o strike predominantemente N010° - 
N020°; em relação às estruturas sedimentares foram medidos 44 superfícies 
primárias (S0) com direção mais frequente N170° - N180° e 63 medidas de 
paleocorrentes em estratificações acanaladas e tangenciais com orientação 
preferencial N020° - N030°. Para os campos de paleotensão, foram obtidas as 



orientações de tensores 3-D principais (σ1 – Máximo, σ2 – Intermediário e σ3 – 
Mínimo) calculados: σ1 plunge N140º - N150º com 1 medida (100,00%) e 
isodensidade polar com maior concentração para N147°/36°; σ2: plunge N040º - 
N050º com 1 medida (100,00%) e isodensidade polar com maior concentração 
para N048°/12°; σ3: plunge N300º - N310º com 1 medida (100,00%) e 
isodensidade polar com maior concentração para N300°/54°. 
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A sub-bacia de Tucano Central (SBTC) está inserida no sistema Recôncavo-
Tucano-Jatobá (RTJ). Sua gênese ocorreu durante o rifteamento do Gondwana 
que originou o Atlântico Sul. A SBTC é um semi-graben de acentuada 
assimetria. Sua borda oriental é marcada por um falhamento normal, 
representado pela Falha Adustina. A oeste, na borda flexural, ocorre um 
conjunto de falhamentos normais de pequeno rejeito. A SBTC separa-se das 
demais sub-bacias: a sul, pela Zona de Acomodação do Itapicuru; e a norte, 
pela Zona de Acomodação do Vaza-Barris. A área estudada localiza-se na 
porção leste da SBTC, no contato com a Faixa de Dobramentos Sergipana 
(FS), que é o embasamento proximal da sub-bacia. O acesso, partindo de 
Salvador, ocorre inicialmente pela BR-324, em seguida pela BR-116, até o 
município de Cícero Dantas. A elaboração desse trabalho visa determinar a 
evolução tectono-sedimentar da borda leste da SBTC. Com o intuito de 
observar quais foram as principais contribuições da Faixa Sergipana, não 
somente relacionadas ao preenchimento da sub-bacia, mas também 
analisando o comportamento das estruturas rúpteis na SBTC. A elaboração 
desse trabalho permitirá um mapeamento mais detalhado da região estudada, 
também um melhor entendimento da história evolutiva da sub-bacia de Tucano 
Central. A análise do arcabouço estrutural é importante também para a 
pesquisa de hidrocarbonetos na região. O trabalho foi realizado a partir de 
informações de campo. Seguido pelo tratamento desses mesmos dados em 
geosoftwares como: ArcGis, Stereonett, FaultKin e CorelDraw. O sistema 
geométrico de falhas na SBTC é ortorrômbico, sendo que as falhas de 
cinemática normal são predominantes. Entretanto, a porção que está mais 
próxima à Faixa Sergipana ainda não havia sido detalhada. Pôde-se observar 
que o contato descrito anteriormente como tectônico, na verdade é um contato 
estratigráfico gradacional. Observa-se uma intercalação entre os litotipos da FS 
com os da sub-bacia. Bem como a presença de conglomerados de borda, 
correspondentes aos da Formação Salvador, em algumas porções do contato. 
O trend predominante N-S para as estruturas rúpteis da porção leste da sub-
bacia de Tucano Central e para as estruturas da Faixa Sergipana, evidencia a 
influência do embasamento nas estruturas da sub-bacia. Observou-se que 
outro intervalo de grande ocorrência, nas estruturas rúpteis da SBTC, coincide 
com o intervalo (N100° -N110°) da foliação principal da Faixa Sergipana. 
Indicando que os planos das foliações pré-existentes, nessa porção do 
embasamento, influenciaram na nucleação das falhas na sub-bacia. Em alguns 
pontos da sub-bacia, as superfícies primárias (S0), encontram-se basculadas 
predominantemente para E. Esse evento de basculamento é comum, devido à 
influência da falha de borda nas demais falhas da bacia, causando o que é 



chamado de efeito dominó. As paleocorrentes observadas em campo, possuem 
sentido para SW indicando que as mesmas tenderam a convergir de um 
paleoalto a NE da borda da bacia, no caso a FS. No contato com a Faixa 
Sergipana, observou-se indícios de fluidização. Nesse ponto, provavelmente, 
estava localizada uma anomalia térmica oriunda do rifteamento, o que 
possibilitou a percolação de fluidos e a formação de injetitos (diques clásticos), 
que são sedimentos fluidizados injetados em planos de fraturas. 
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O conhecimento das comunidades bentônicas marinhas é de fundamental 
importância ecológica e econômica. A abordagem tradicional dos estudos 
bentônicos envolve principalmente a coleta de organismos bentônicos para 
triagem e identificação. Entretanto, este procedimento tem se mostrado 
extremamente demorado e dispendioso, e diante desta problemática, muitos 
pesquisadores têm estudado a utilização de “surrogates” como alternativa, que 
são variáveis abióticas facilmente mensuráveis, que podem ser mapeadas com 
uma correspondência quantificável à ocorrência de comunidades e espécies 
bentônicas, atuando como preditores de padrões de distribuição de habitats 
bentônicos. Parâmetros como a geomorfologia submarina e o tipo de substrato 
podem definir a distribuição dos habitats bentônicos, que permite a elaboração 
de mapas e por sua vez, serve como subsídio para medidas de gestão. A área 
de estudo compreende a porção nordeste da Baía de Todos os Santos, 
localizada entre a Ilha dos Frades e Ilha de Maré. Sedimentos finos de origem 
terrígena, salpicados por manchas de sedimentos arenosos de origem 
biogênica autóctone cobrem o fundo da área de estudo. Estes sedimentos se 
acumulam especialmente no entorno de esparsos fundos recifais. O objetivo 
geral do trabalho é mapear os habitats marinhos bentônicos da porção 
nordeste da BTS, e avaliar de que modo a geodiversidade da região controla a 
distribuição das comunidades bentônicas. O presente trabalho dará 
continuidade aos esforços iniciados por Valle (2013) no que diz respeito ao 
mapeamento de habitats bentônicos da porção nordeste da BTS. O referido 
autor apenas faz uma descrição rápida e superficial dos habitats sem descrever 
de forma mais detalhada as comunidades bentônicas. Observa-se que seu 
trabalho não estabelece correlações estatísticas entre variáveis abióticas e 
organismos bentônicos, para determinação da influência que os primeiros 
exercem sobre os últimos. A metodologia inicialmente consistiu na compilação 
de dados pretéritos para a área de estudo, integrando-os em ambiente SIG; e 
análise de imagens de satélite para identificar feições do leito marinho que 
ficam expostas durante as marés baixas. Os trabalhos de campo incluirão a 
utilização de um Sonar de Varredura Lateral para caracterização 
geomorfológica da região, juntamente com o ROV (Remotely Operated 
Submersible Vehicle) para a filmagem do fundo marinho em alta definição, para 
auxiliar na caracterização geomorfológica e descrever a comunidade bentônica, 
empregando-se a técnica de vídeo transecto. Outrossim, amostras de 
sedimento serão coletadas utilizando uma draga do tipo Van Veen para análise 
granulométrica. Será feita então uma análise dos vídeos e imagens obtidos 
para caracterização geomorfológica e identificação dos principais organismos 
macrobentônicos; análises estatísticas; e por fim a confecção de um mapa. Até 



o momento foi feita uma revisão bibliográfica, que permitiu definir estratégias e 
um planejamento adequado para a realização do levantamento de dados em 
campo. O planejamento basicamente envolveu a definição de um escopo do 
programa de levantamento, a determinação das lacunas de informações 
disponíveis e a especificação de novos trabalhos de levantamento. A estratégia 
adotada será o sensoriamento remoto seguido por amostragem direta ground 
truthing, visto que permite a segmentação do leito em diferentes tipos de fundo, 
onde serão coletadas amostras representativas destes diferentes substratos. 
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A baía de Todos os Santos (BTS) é a segunda maior do Brasil, banhando a 
cidade de Salvador e recôncavo baiano. Na entrada da baía de Todos os 
Santos e no banco de Santo Antônio (BSA), situado na plataforma continental 
adjacente, predominam areias quartzosas que podem constituir uma importante 
fonte de sedimentos para recuperação das praias urbanas de Salvador, 
algumas das quais já desapareceram nas últimas décadas. Adicionalmente 
está prevista a construção de uma ponte ligando Salvador à ilha de Itaparica, 
com extensão de 12 km.  Apesar de diversos estudos já realizados sobre 
diferentes aspectos oceanográficos, até hoje não se conhece a geometria do 
embasamento rochoso e o volume de sedimentos arenosos sobrejacentes na 
região da entrada da baía de Todos os Santos e plataforma continental 
adjacente.  Estas informações são extremamente importantes para fins não só 
da implantação da ponte como também para se avaliar a viabilidade da 
realização de recuperação das praias urbanas de Salvador.  Este projeto tem 
assim como objetivo principal avaliar a geometria do embasamento rochoso e o 
volume de sedimentos arenosos estocados na entrada da baía de Todos os 
Santos e plataforma continental adjacente utilizando métodos Sísmicos de Alta-
resolução: Sparker e Boomer. Foram realizadas duas campanhas em 
dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Nestas foram adquiridos cerca de 600 km 
de linhas sísmicas. Esses perfis foram interpretados, identificadas as unidades 
estratigráficas e calculada suas respectivas espessuras. Posteriormente esses 
dados foram exportados para ambiente SIG, onde foram realizados os mapas 
de isópacas. Os registros sísmicos obtidos com o sparker e o boomer na 
entrada da BTS (canal de Salvador) permitiram a individualização de diversas 
unidades estratigráficas, que representam os diversos episódios de 
acumulação sedimentar neste trecho. Estas unidades na maior parte dos casos 
descontínuas e exibindo uma geometria canalizada repousam sobre um 
substrato com geometria extremamente irregular. Estes registros quebram o 
paradigma de que na baía de Todos os Santos, não haviam depósitos 
sedimentares arenosos expressivos. Verificou-se ainda que o pacote 
sedimentar quaternário alcança localmente espessuras de até 70 metros. Os 
resultados obtidos na região do Banco de santo Antônio, permitiram a 
identificação de 3 principais unidades, Embasamento Acústico, Unidade Pre-
Holocênica e Unidade Holocênica.  A partir destas foi possível entender e 



interpretar a origem do BSA, descrita em três principais fases. O cálculo do 
volume da unidade holocênica foi da ordem de 1 bilhão de metros cúbicos, o 
que corresponde a um volume de sedimentos muito superior ao que alguns 
autores suspeitavam, caracterizando o Banco como uma “Super Jazida” de 
sedimentos para a recuperação de praias. O sparker operando nas frequências 
entre 0.3kHz á 1.5kHz, mostrou-se eficaz em penetrar o sinal acústico em 
sedimentos arenosos, alcançando profundidades de até 100m do pacote 
sedimentar. Tais informações são de extrema importância para trabalhos 
geotécnicos e para futuras obras de engenharia que possam a vir ser 
implantadas na região, a exemplo da ponte Salvador-Itaparica.  
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As rochas carbonáticas são de grande importância como rochas reservatórios 
de petróleo em todo o mundo. Os constantes estudos nessa área são de suma 
importância para o desenvolvimento de novas práticas que aumentem o índice 
de sucesso durante a exploração deste recurso. Neste âmbito, a Bacia 
Sergipe-Alagoas apresenta excelente exposição da sua seção carbonática 
albiana a neocretácica, sendo objeto de estudo para análogos de reservatórios. 
Do Albiano até o Cenomaniano desenvolveu-se uma sedimentação em 
sistemas deposicionais mistos e complexos cujos depósitos, que englobam 
desde conglomerados de leques aluviais até carbonatos marinhos rasos, foram 
agrupados litoestratigraficamente como Formação Riachuelo. Sistemas 
siliciclásticos, representados pelas litologias do Membro Angico, interdigitam-se 
com ambientes carbonáticos de plataforma rasa proporcionando assim as 
litofácies hibridas e carbonáticas do Membro Maruim. A sedimentação fina 
pelítica distal em ambientes marinhos profundos caracteriza as seções 
argilosas do Membro Taquari. O entendimento destas unidades a partir de 
estudos de afloramentos e poços pode elucidar questões sobre os aspectos 
diagenéticos que ajudam a explicar a evolução estratigráfica da Formação 
Riachuelo. O presente trabalho realiza-se na região central do estado de 
Sergipe, área geológica do Alto de Aracaju e Baixo de Divina Pastora, 
utilizando-se de quatro perfis de poços estratigráficos com dados petrofísicos 
(GR, RHOB, NPHI, CAL e SP) e treze afloramentos com perfis litofaciológicos 
levantados. O estudo proposto pretende levar à melhor caracterização dos 
aspectos estratigráficos dos sedimentos da base da seção Drifte da Bacia 
Sergipe-Alagoas à partir de estudos de estratigrafia de sequências, integrando-
a a aspectos petrográficos, que visam um melhor entendimento dos processos 
sindeposicionais e pós-deposicionais que formaram os sistemas permo-
porosos das distintas litofácies reconhecidas nesta formação e 
consequentemente caracterizar seus respectivos potenciais reservatórios e/ou 
aquífero. Dessa forma os objetivos principais são a definição da estratigrafia da 
Formação Riachuelo a partir da estratigrafia de sequências de alta resolução 
de alguns afloramentos-chave no alto de Aracaju e poços com perfis elétricos; 
correlação estratigráfica das seções descritas em afloramentos com os poços 
interpretados; caracterização petrográfica das principais litofácies na região do 
Alto de Aracaju e investigação de possíveis controles estratigráficos sobre as 
assinaturas; e integração dos dados visando determinar sua qualidade como 
rocha reservatório. Para tal, pretende-se a realização de uma seção geológica 
NW-SE para interpretação da ocorrência das litofácies depositadas na área que 



ocorrem em superfície, interpretadas em estudos petrográficos de 29 lâminas 
petrográficas. Os resultados parciais advêm da interpretação e correlação de 
quatro poços sob a ótica da Estratigrafia de Alta Resolução, nos quais 
interpretou-se parassequências carbonáticas que evidenciam padrão 
deposicional progradacional. Correlação destes intervalos deposicionais entre 
os mesmos, obtendo-se dessa forma conclusões a respeito da variação do 
nível do mar durante a deposição deste intervalo. A partir das descrições 
petrográficas preliminares das amostras pode-se interpretar ambientes 
deposicionais marinhos rasos em um contexto de rampa carbonática, com 
aporte episódico de grãos siliciclásticos vindos do continente. Interpreta-se 
como baixa sua qualidade como reservatórios, dado que, de modo geral, 
apresentam baixa porosidade, e pouca conectividade entre os poros, provada 
pelas análises petrofísicas de permeabilidade das Pedreiras Carapeba e Mata 
de São José. 

 

  



ORIGEM DOS SEDIMENTOS FINOS DO BAIXO DA BOCA 
DO RIO, SALVADOR, BAHIA, BRASIL 

 

Autor: Pedro Moreira Santos Pereira - Mestrado 

Orientador: Prof. Dr. José Maria Landim Dominguez 

Área de Concentração: Geologia marinha, costeira e sedimentar 

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar a origem, continental ou 
marinha, dos sedimentos finos do baixo da Boca do Rio, uma feição fisiográfica 
presente na plataforma continental do município de Salvador, por meio da 
integração de métodos sedimentológicos e geofísicos em sistema de 
informações geográficas. Foram realizados levantamentos de perfis sísmicos 
(Perfilador de Subfundo) e coletadas amostras de sedimentos superficiais na 
área de estudo. Os dados obtidos permitiram confeccionar diversos mapas 
temáticos mostrando a distribuição espacial dos principais parâmetros 
analisados. O baixo da Boca do Rio é uma área de 22 km2 e caracteriza-se 
pela acumulação de sedimentos areno-lamosos com teores de lama em torno 
de 45%, estes sedimentos são basicamente siltosos e a argila é negligente na 
sua composição. Esta feição é circundada por feições batimétricas rasas com 
cobertura de sedimentos cascalhosos biodetríticos, com elevados teores de 
carbonato e misturados com sedimentos siliciclásticos. A matéria orgânica não 
é superior a 3% na região do baixo da Boca do Rio, a Razão COT/NT foi 
superior a 10, evidenciando origem continental deste material orgânico. 
Essencialmente o baixo da Boca do Rio é carbonático, pois possui teores de 
carbonato superiores a 40%. A respeito da sua morfologia, cinco tipos de 
ecocaráteres foram identificados assim como geometrias em Offlap 
evidenciando uma progradação dos sedimentos a partir da linha de costa no 
sentido costa-afora e em Onlap nas laterais do baixo da Boca do Rio. Estes 
dados mostram que os sedimentos foram depositados devido ao controle 
batimétrico. Os sedimentos do baixo da Boca do Rio possuem origem mista 
siliciclástica e carbonática, estes são provavelmente oriundos da faixa 
litorânea. Os padrões em Offlap sugerem que os sedimentos continentais 
soterram o relevo marinho e suas espessuras diminuem progressivamente na 
direção da borda da plataforma onde fundos consolidados se encontram 
expostos. 

  



PREVISÃO DE BRANQUEAMENTO DOS CORAIS NOS 
CHAPEIRÕES DO SUL DA BAHIA: UMA FERRAMENTA 

SUPORTE PARA GESTÃO AMBIENTAL 

 

Autor: Danilo Silva Lisboa - Mestrado 

Orientador: Prof. Dr. Ruy Kenji Papa de Kikuchi 

Área de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

 

Ao longo dos últimos anos, o processo conhecido como branqueamento dos 
corais tem sido um dos principais objetos de pesquisa da comunidade científica 
vinculada aos estudos climáticos nos ambientes marinhos. Este fenômeno de 
perda da relação mutualística entre os corais e microalgas endossimbiontes 
resulta da ação de algum fator estressante, sendo a maioria dos casos 
vinculada a anomalias térmicas positivas da agua do mar.  

Nesta pesquisa, desenvolvemos uma ferramenta para prever a ocorrência e a 
severidade do branqueamento de corais, com uma antecedência de cerca de 6 
meses, com o propósito de dar suporte para gestão dos ambientes recifais da 
Bahia, capaz de fornecer prognósticos em termos de ocorrência de eventos 
extremos de branqueamento. A abordagem proposta nesta pesquisa foi a 
utilização de uma rede Bayesiana para descrever probabilisticamente o 
fenômeno do branqueamento, cujas funções não são completamente 
elucidadas. Esta rede pode ser entendida como uma representação gráfica de 
dependências entre o fenômeno (o branqueamento) e diversos índices 
relacionados, permitindo, desta forma, lidar com incertezas e complexidades 
associadas a estes fenômenos. Os resultados, fornecidos pela rede em termos 
de probabilidades condicionais, são calculados a partir da propagação da 
evidência através da estrutura da rede, segundo o teorema de Bayes. Os 
algoritmos utilizados para o aprendizado da estrutura do modelo apontaram 
índices térmicos referentes à TSM máxima acumulada em cinco dias e o grau 
de aquecimento trimestral como variáveis primordiais para a indicação da 
severidade do branqueamento. Os índices relativos ao fenômeno El Niño, ONI 
(Oceanic Niño Index) e MEI (Multivariate El Niño Index) foram utilizados com 
defasagem temporal de oito e sete meses, respectivamente. Estes índices, 
somados à anomalia trimestral de TSM de inverno, adicionaram ao modelo um 
poder de previsão em uma janela temporal de alguns meses. Com a validação 
do modelo através do método Leave one out, demonstrou-se que a rede é 
capaz de prever acertadamente todos os 28 (vinte e oito) casos com os quais 
foi ensinada. O modelo proposto permitiu o cálculo das probabilidades de 
ocorrência de eventos fortes para os verões dos anos de 2004 a 2009, quando 
não foram realizadas campanhas de campo, demonstrando uma coincidência 
dos eventos fortes nos anos que foram reportados eventos desta categoria em 
outros recifes da Bahia. Para o verão de 2016 o modelo aponta uma alta 
probabilidade de ocorrência de mais um evento de branqueamento de 
categoria forte. Esta previsão com alguns meses de antecedência proporciona 
o tempo hábil necessário para a organização das campanhas de campo, 
visando o monitoramento da evolução do processo de branqueamento. Por 



outro lado, a previsão em tempo quase real, concedida pela dependência direta 
com os índices térmicos, oferece informações mais precisas acerca de quando 
e onde as condições ambientais devem disparar o branqueamento. É 
importante destacar que o desenvolvimento de ferramentas de suporte para 
gestão dos ecossistemas recifais é de extrema relevância para os tomadores 
de decisão comprometidos com a tarefa de garantir, para as futuras gerações, 
a continuidade dos bens e serviços prestados por esses ambientes. 

 

  



INTERPRETAÇÃO DE PROCESSOS SEDIMENTARES NA BAÍA 
DE CAMAMU ATRAVÉS DO ESTUDO DE BIOCLASTOS 

RECENTES 

 

Autor: Diógenes Gomes dos Santos - Mestrado 

Orientadora: Profa. Dra. Altair de Jesus Machado 

Área de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

 

O presente trabalho teve o objetivo avaliar o padrão de distribuição espacial e 
sazonal dos componentes biogênicos do sedimento do estuário dos rios Rio 
Serinhaém, Maraú e Sorojó (Baía de Camamu, Bahia). Foram definidos dez 
pontos amostrais em cada estuário para obtenção do sedimento superficial de 
fundo, utilizando-se um Van Veen. As coletas ocorreram nos meses de abril 
(estação chuvosa) e outubro (período seco) de 2013. No laboratório, as 
amostras foram colocadas em uma peneira (0,062mm) e lavadas sob água 
corrente. Após sua secagem em estufa a 60ºC, as amostras foram triadas sob 
estereomicroscópio. No que tange à distribuição, os bioclastos do sedimento 
próximos à entrada da Baía de Camamu são tipicamente de ambientes 
marinhos (algas calcárias, briozoários ramificados, cracas e equinodermas), 
enquanto que na região central e à montante predominam grãos bioclásticos 
autóctones (fragmentos de madeira, bivalves, gastrópodes e pelotas fecais). A 
existência de foraminíferos planctônicos e o aumento do arredondamento dos 
fragmentos de algas verdes do gênero Halimeda em direção à jusante indicam 
transporte e influência marinha nas regiões centrais dos estuários estudados. 
Isso é corroborado pelo grau de arredondamento dos bioclastos, já que à 
jusante predominam os grãos mais angulosos (graus de arredondamento 1 e 
2), mas à montante  estes tornam-se mais esféricos (graus de arredondamento 
3 e 4) devido ao transporte ou, no caso dos grãos autóctones fluviais, 
apresentam ausência total de arredondamento (grau de arredondamento 0). No 
que diz respeito ao desgaste, os padrões misto e abrasão predominam nos 
pontos mais próximos ao mar devido a maior energia hidrodinâmica desse 
local, enquanto que nos pontos centrais e distais dominam condições mais 
calmas, inclusive com grande número de pelotas fecais em algumas dessas 
regiões. No que diz a respeito à idade de sedimentação, nos pontos iniciais há 
o predomínio de grãos claros (sedimentação atual), mas o número de grãos de 
tons mais escuros (sedimentação relíquia) aumenta em direção à montante, 
sendo estes representados principalmente pela expressiva presença de 
fragmentos vegetais com tons enegrecidos (principalmente marrom e preto), 
relacionadas à densa cobertura do manguezal da área.  

 

 

 

 



CARACTERIZAÇÃO DA BAÍA DE CAMAMU A PARTIR DAS 
CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS E TAFONÔMICAS DOS 

FORAMINÍFEROS 

 

Autora: Ruth Souza dos Santos Rocha - Mestrado 

Orientadora: Profa. Dra. Altair de Jesus Machado 

Área de Concentração: Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar 

 

O presente trabalho objetivou caracterizar os estuários dos rios Sorojó, 
Serinhaém e Maraú, Baía de Camamu – Bahia, utilizando aspectos ecológicos 
e tafonômicos de foraminíferos recentes. No entanto, faz-se necessário, 
mensurar fatores físico-químicos, sedimentológicos e geoquímicos ( poluentes); 
identificar a composição faunística, sua distribuição espacial e características 
tafonômicas das testas dos foraminíferos e compará-los aos dados abióticos; 
avaliar os níveis de impacto antrópico provenientes do lançamento de efluentes 
domésticos e químicos e a influência destes sobre a microfauna da Baía, o que 
possibilitará o conhecimento sobre as assembléias destes organismos nos 
respectivos estuários. Utilizando-se um Van Veen, o sedimento foi coletado nos 
meses de abril (estação chuvosa) e outubro (período seco) de 2013 em 10 
pontos amostrais distribuídos em cerca de 30 km ao longo de cada estuário. As 
amostras foram acondicionadas em frascos plásticos e a elas foi adicionado o 
corante rosa de bengala para identificação dos indivíduos vivos no momento da 
coleta, sendo então mantidas refrigeradas até o seu processamento. Com o 
auxílio de uma sonda multiparamétrica, foram aferidos temperatura, salinidade, 
pH e teor de oxigênio dissolvido da água de fundo. No Laboratório, as amostras 
foram colocadas em uma peneira (0,062mm), lavadas em água corrente e 
secas em estufa a 60ºC. Em seguida, foi adicionado tricloroetileno a 3 g da 
amostra para a separação das testas por meio de flotação, as quais, com o 
auxílio de estereomicroscópios, foram coladas em lâminas para microfósseis. 
Nos três estuários estudados, os valores de temperatura e pH e as águas 
salobras possibilitam a sobrevivência dos foraminíferos, porém, com base na 
Resolução Conama 357/2005, os teores de O.D. estão abaixo do limite 
permitido para águas salobras da Classe 1. Na estação chuvosa foram obtidos 
655 espécimes, sendo 313 do estuário do rio Sorojó, 274 do Serinhaém e 68 
do Maraú, enquanto no período seco foram registrados 1833 indivíduos, 
respectivamente 1.257, 213 e 363. Foram registrados poucos foraminíferos 
vivos (7% no período chuvoso e 24% no seco no rio Sorojó; 0 e 7% no rio 
Serinhaém; e 3 e 7% no rio Maraú). Houve predomínio dos gêneros Ammonia, 
Cibicides, Quinqueloculina, Textularia e Elphidium que são marinhos, mas 
podem colonizar ambientes estuarinos, porém também foi constado um número 
expressivo de espécimes de Bolivina, Discorbis, Amphistegina, Globigerina e 
Nonion, os quais são exclusivamente marinhos, de modo que sua presença 
nestes estuários se deve ao transporte pelas correntes marinhas e de maré. 
Nos três estuários, durante o período chuvoso, constatou-se o domínio de 
formas recentes (testas brancas e normais) que são depositadas em condições 
de baixa energia hidrodinâmica onde passam a sofrer dissolução. Já na 



estação seca, observa-se o predomínio de testas que foram exumadas 
(mosqueadas e dissolvidas) em condições de baixa energia hidrodinâmica. 
Após a identificação das espécies e a conclusão das análises do sedimento 
será possível avaliar melhor o padrão de distribuição sazonal dos foraminíferos 
nestes estuários.  

 

  



CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS HIDRODINÂMICOS E 
SEDIMENTARES ATUANTES NO TRECHO SUL DA 

PLATAFORMA CONTINENTAL DA COSTA DO DENDÊ, ENTRE 
OS MUNICÍPIOS DE ITUBERÁ E ITACARÉ (BA), A PARTIR DO 

ESTUDO DE FORAMINÍFEROS 

 

Autora: Manuela Alves Silva - Mestrado 

Orientadora: Profa. Dra. Altair de Jesus Machado. 

Área de Concentração: Geologia Costeira, Marinha e Sedimentar 

 

Poucas margens continentais apresentam uma variedade tão grande de 
morfologia, tipos de sedimentos e ambientes quanto à plataforma e talude 
brasileiros. Esta condição fica ainda mais evidente quando se considera a 
plataforma continental do Estado da Bahia, que cobre, aproximadamente, 900 
km de linha de costa, com largura máxima de 246 km na região do Banco de 
Abrolhos e mínima de 8 km, em frente à cidade de Salvador (Leão & Brichta, 
1996). A grande extensão costeira do Estado e a largura variável desta porção 
da margem continental permitem definir áreas extremamente heterogêneas, 
sobretudo com relação aos processos hidrodinâmicos e sedimentares. A área 
de estudo é o trecho sul da plataforma continental da Costa do Dendê, 
localizada na região centro-sul do Estado da Bahia, limitado ao norte pelo 
município de Ituberá e ao sul pelo município de Itacaré. A proposta deste 
estudo tem como objetivo geral: caracterizar os processos hidrodinâmicos e 
sedimentares atuantes no trecho sul da plataforma continental da Costa do 
Dendê (entre os municípios de Ituberá e Itacaré), a partir das assembleias de 
foraminíferos e, como objetivos específicos: identificação da fauna de 
foraminíferos da região; avaliação dos aspectos tafonômicos de suas testas; 
reconhecimento dos padrões de distribuição espacial das espécies; 
estabelecimento das assembleias de foraminíferos e, interpretação das 
características dos ambientes em que estas assembleias predominam. Os 
equipamentos a serem utilizados encontram-se disponíveis no Laboratório de 
Estudos Costeiros (LEC) e no Laboratório do Grupo de Estudos de 
Foraminíferos (LGEF) do Instituto de Geociências da Universidade Federal da 
Bahia. Durante a identificação serão anotados os dados de coloração e o 
estado de preservação das testas em função de padrões previamente descritos 
por Leão e Machado (1989), Cottey e Hallock (1988) e Moraes (2001), sendo 
estes: branco - quando as testas apresentavam apenas esta cor ou eram 
incolores; amarelo - quando as testas apresentavam apenas esta cor; marrom - 
quando as testas apresentavam apenas esta cor; preto - quando as testas 
apresentavam apenas esta cor; e mosqueado - quando duas ou mais cores 
foram encontradas em uma única testa. Para a avaliação do estado de 
preservação serão utilizados cinco padrões: normal - para os indivíduos cuja 
superfície e/ou ornamentações se apresentavam intactas; abrasão - quando 
foram observados arranhões, perfurações ou estrias na superfície da testa; 
quebramento - em caso de depressões de impacto e quebra de câmaras 
periféricas; dissolução – quando porções das estruturas internas das câmaras 



estavam expostas; e, misto - quando dois ou mais padrões foram observados 
em uma mesma testa. Almeja-se tornar público este trabalho, por meio da 
publicação de artigos científicos que contribuirá para ampliar estudos 
relacionados aos foraminíferos ressaltando a importância geológica desses 
organismos durante diversos eventos ambientais. 
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GEOLOGIA, PETROGRAFIA, GEOQUÍMICA E 
GEOCRONOLOGIA DO GREENSTONE BELT LAGOA DO 

ALEGRE – EXTREMO NORTE DO ESTADO DA BAHIA 
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Os greenstone belts de idades arqueanas (~ 2.7-3.5 Ga) são produtos de 
múltiplos processos geológicos, tais como: tectonismo, magmatismo, 
sedimentação e metamorfismo que operaram sob diferentes escalas espaciais 
e temporais (CONDIE, 1981; DE WIT et al., 1997; VAN HRANENDONK, 2004). 
As unidades geológicas arqueanas que compõem as sequências 
vulcanossedimentares do tipo greenstone belts do Estado da Bahia tem sido 
alvo de intensos e sistemáticos programas de pesquisa e exploração mineral, 
devido à presença de mineralizações de ouro, metais base e minerais 
industriais associados (SILVA & CUNHA, 2000), desde o clássico trabalho de 
Mascarenhas (1973), complementados por Silva (1987), Cordani et al. (1985), 
Marinho (1991), Schrank & Silva (1993), Cunha & Fróes (1994), Silveira & 
Garrido (2000), Bastos Leal et al. (2003), dentre outros. A área de estudo está 
localizada no extremo norte do Estado da Bahia entre os municípios de 
Remanso e Casa Nova. Seu arcabouço geológico está inserido no domínio 
geotectônico do Bloco Gavião (BARBOSA & DOMINGUEZ, 1996), localizado 
no extremo norte do Cráton do São Francisco (ALMEIDA, 1977). O Complexo 
Lagoa do Alegre, inicialmente estudado por Angelim (1997), é um típico 
greenstone belt e apresenta arranjo litoestratigráfico subdividido nas Unidades 
Inferior, representado pela Unidade Macambira e Superior, representado pela 
Unidade Minadorzinho (BARBOSA et al., 2012). De modo geral, o estudo 
proposto tem como objetivo caracterizar a geologia, a petrografia, a geoquímica 
e realizar a geocronologia das rochas que compõem o GBLA. A presente 
pesquisa se mostra atual e oportuno, uma vez que promoverá um significativo 
avanço do conhecimento no universo geológico, onde é sabido que terrenos 
marcados por greenstones belt são diretamente relacionados a ocorrência de 
recursos minerais. A pesquisa fará uso de uma estratégia metodológica 
multidisciplinar de investigação, utilizando ferramentas diversificadas que 
permitirá a interpretação da evolução geológica através do estudo petrológico 
integrado, a partir de dados obtidos com trabalhos de campo, laboratoriais 
(geoquímicos e geocronológicos), cujos resultados possibilitarão a realização 
do projeto de doutorado proposto. Ressalta-se que a pesquisa encontra-se em 
fase inicial de trabalho e que em breve trará a comunidade geológica 
informações relevantes quanto a geologia, geoquímica e geocronologia do 
GBLA.  
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As regiões denominadas como terrenos granito-greenstones vem sendo alvo 
de complexos estudos por todo o mundo. Na Bahia, teve seu início na década 
de 70, com a publicação do célebre trabalho de Mascarenhas (1973), onde foi 
anunciado pela primeira vez no estado a ocorrência de “Cinturões de Rochas 
Verdes” (greenstone belts), nos terrenos precambrianos da Bahia. 
Posteriormente, diversos trabalhos vem sendo realizados nos 16 greenstone 
belts identificados no estado da Bahia), com o intuito de aprofundar os 
conhecimentos geológicos existentes sobre esses terrenos. Os terrenos 
considerados como típicos greenstone belts são portadores de associações 
vulcanossedimentares com expressão superficial significativa, representável 
em escala cartográfica e com arranjo tectônico e estratigráfico reconhecível e 
reconstituível através das seções expostas de seus segmentos no terreno. 
Estas sequências normalmente ocorrem em regiões cratônicas de idade 
arqueana a paleoproterozóica, em conjunto com corpos granito-gnáissicos TTG 
(tonalitos-trondhjemitos-granodioritos), compondo os chamados “terrenos 
granito-greenstone”, nos quais as rochas supracrustais formam geralmente 
cinturões delgados que envolvem os batólitos graníticos. O greenstone belt 
Brumado (GBB) está inserido a sudoeste do Estado da Bahia, na porção Sul do 
bloco Gavião e corresponde a três faixas alongadas na direção NNE, com 
formas irregulares e com extensões de 30x10Km de largura média e, por 
pequenos retalhos isolados e inseridos no embasamento. Estas faixas 
apresentam-se separadas por núcleo graníticos e gnáissicos-migmatíticos do 
embasamento, sendo que este contato entre estas faixas e o embasamento 
são retrabalhados por zonas de cisalhamento. A porção mais expressiva e bem 
exposta desta feição corresponde a porção localizada na extensão superficial 
da Serra das Éguas, que é uma feição geomorfológica que atinge cotas 
superiores a 1000m de altitude. Este trabalho tem o objetivo de contribuir com 
os conhecimentos geológicos referentes aos terrenos granitos-greenstones da 
região de Brumado (BA), que carece de estudos petrográficos, litogeoquímicos, 
de química mineral e, principalmente os estudos geocronológicos, que ainda 
não foram realizados nesta região. Feito esta etapa, será possível estabelecer 
a provável sequência estratigráfica do greenstone belt Brumado, assim como o 
seu provável modelo de evolução, correlacionando-o ou não com as feições 
similares, como por exemplo, o greenstone belt Umburanas (GBU).  
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Os terrenos metamórficos de alto grau do sul da Bahia constituem uma das 
mais importantes províncias de metamorfitos das fácies granulito e anfibolito 
aflorantes do mundo. Esses terrenos são objeto de estudos petroquímicos, de 
química mineral e geocronológicos desde a década de 1980 e vêm tendo 
pesquisas cientificas importantes e aprofundadas ao longo do tempo. Com 
isso, pretende-se continuar a pesquisa-los com uma visão mais atual, sobre 
sua gênese, as características dos seus protólitos, as condições 
termobarométricas e ambientes metamórficos atuantes na região. Esses 
metamorfitos fazem parte do denominado Cráton do São Franisco (CSF) onde, 
na Bahia, considera-se como produto da colisão paleoproterozoica de quatro 
blocos arqueanos, quais sejam Gavião (BG) Jequié (BJ); Bloco Itabuna-
Salvador-Curaçá (BISC); e Bloco Serrinha (BS). O presente trabalho se propõe 
a estudar as rochas do BJ, mais precisamente, nas proximidades da cidade de 
Jequié, que dista cerca de 365 Km da capital do estado. Nessa região, pelo 
que se conhece, suas rochas são formadas por ortogranulitos do tipo 
enderbíticos-charnockíticos datadas por U/Pb em zircão em torno de 2,7Ga. 
Essas rochas plutônicas intrudiram os denominados granulitos heterogêneos 
formados de charnockitos, tonalitos e intercalações de bandas félsicas e 
máficas, estas últimas com idades modelo TDM Sm/Nd de 3,2Ga, às vezes 
migmatizadas. No seio dos granulitos heterogêneos inclui-se rochas 
supracrustais com granitos anatéticos ricos em granada e cordierita. Antes do 
pico metamórfico, todas essas litologias foram deformadas no mínimo por três 
fases de deformação dúctil e, com exceção da parte central da área (Banda de 
Ipiaú), composta de rochas da fácies anfibolito, as demais rochas da região 
foram reequilibradas na fácies granulito, em um regime de pressão 
intermediária (5-7 Kbar) e temperaturas elevadas (850-870C). O projeto tem 
por objetivo geral realizar o mapeamento geológico da parte sul da Folha 
Jequié (SD-24-V-D-IV), contando com a ajuda de novos afloramentos surgidos 
pela abertura da FIOL-Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Serão utilizadas as 
principais ferramentas de mapeamento geológico visando descrever os 
aspectos litológicos, geofísicos, estruturais, petrográficos-qumica mineral, 
litogeoquímicos e geocronológicos. O projeto se torna importante visto que a 
área escolhida não possui trabalhos anteriores realizados na escala proposta, 
de forma que trará informações inéditas acerca das suas rochas com 
contribuições científicas para este setor granulitico do CSF. O presente projeto 
encontra-se na sua fase inicial, estando em realização pesquisas bibliográficas 
e aquisição de material para a execução dos serviços.  



REAVALIAÇÃO DOS METEORITOS BRASILEIROS: OS 
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Embora seja uma ciência com mais de 200 anos de existência, a meteorítica é 
pouco conhecida no meio acadêmico brasileiro, destacando-se nesse campo 
apenas a UFBA, UFRJ, UNICAMP e INPE que desenvolvem algumas 
atividades e estudos sobre meteoritos e crateras de impacto. Essa carência de 
estudos e especialistas em meteorítica no Brasil foi fator decisivo para o 
presente trabalho de doutoramento visando gerar dados que contribuam para 
um melhor entendimento dos meteoritos baianos. As ações tem resultado na 
formação de pessoal qualificado e na maior divulgação da temática. Verifica-se 
que a coleção brasileira com 69 meteoritos (outubro/2015) é modesta em 
termos quantitativos, comparativamente ao acervo de outros países. Os dados 
qualitativos são também bastante limitados e a maioria destes meteoritos foi 
submetida apenas aos testes clássicos que permitem a sua classificação e 
registro junto a Meteoritical Society. Os cinco meteoritos encontrados na Bahia 
foram pouco estudados, merecendo assim tornarem-se objeto de uma tese de 
doutorado que busca caracterizá-los em termos mineralógicos e químicos e, 
especificamente, reúna em um só estudo o máximo de informações, permitam 
a identificação de fases datáveis, divulguem os dados analíticos já realizados, e 
popularizem fatos inéditos sobre o histórico dos achados e localização das 
massas principais dessas amostras extraterrestres, denominadas Palmas de 
Monte Alto, Vitória da Conquista, Quijingue, Rio do Pires, além do meteorito 
Bendegó, descoberto próximo ao riacho homônimo, em Uauá, o mais 
conhecido dos meteoritos brasileiros. A metodologia de investigação utilizada 
compreende: i) pesquisa bibliográfica; ii) entrevistas, mapeamento e 
amostragem; iii) descrição petrográfica; iv) análises químicas e mineralógicas; 
v) divulgação de resultados parciais e vi) redação de artigos e tese. Amostras 
dos meteoritos foram cedidas pelo Museu Nacional e pelo autor, enquanto 
amostras de rochas e óxido de ferro foram coletadas na área da descoberta do 
Bendegó. Amostras selecionadas foram preparadas em forma de lâminas 
delgado-polidas para análise petrográfica e microscopia eletrônica de 
varredura, separando-se, quando possível, alíquotas apropriadas para análises 
químicas. Trabalhos de campo foram executados, visitando-se os locais dos 
achados e realizando-se entrevistas para maior detalhamento das descobertas 
e registro das coordenadas geográficas. Ampla pesquisa bibliográfica foi feita 
nos periódicos nacionais e internacionais disponibilizados no Portal de 
Periódicos CAPES, assim como no Meteoritical Bulletin e em anais de 
congressos, simpósios e eventos de geologia e astronomia, confirmando-se o 
reduzido número de trabalhos publicados para os meteoritos brasileiros, 
especialmente os baianos. Na Universidade de Toronto foram feitas análises 
mineraloquímicas com o MEV para os cinco meteoritos, estando agendadas 



para novembro/2015 novas sessões de MEV na UFS e UFBA para 
identificação e caracterização de possíveis fases datáveis. Descrições 
petrográficas e análises químicas estão em andamento, prevendo-se sua 
conclusão em dezembro/2015. Finalmente, observe-se que, em razão de 
acidente automobilístico ocorrido em maio/2012, o autor não realizou estágio 
sanduíche na Universidade Toronto, previsto no projeto original de tese para 
execução de análises isotópicas dos meteoritos com vistas a sua datação. Em 
setembro/2015, durante a II Semana Baiana de Meteorítica, o autor foi 
qualificado, tendo apresentado cronograma prevendo a defesa da tese para o 
semestre 2016.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOLOGIA, PETROLOGIA E GEOCRONOLOGIA DAS ROCHAS 
GNÁISSICAS-MIGMATÍTICAS DO CINTURÃO SALVADOR-
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A importância dos estudos petrológicos e geocronológicos atrelados à geologia 
estrutural em terrenos metamórficos se dá em virtude das informações que 
podem ser obtidas sobre as condições pretéritas do nosso planeta em diversas 
profundidades e condições de pressão e temperatura para diferentes tipos de 
rochas, se tratando tanto da crosta inferior quanto do manto superior; ou seja, 
torna-se capaz a análise da evolução da crosta ao longo da história geológica, 
além de auxiliar no entendimento dos processos químicos e tectônicos 
referentes à mecânica do crescimento crustal. No Brasil, o Cráton do São 
Francisco (CSF) é considerado um dos mais completos registros de eventos 
geológicos do Pré-Cambriano, sendo composto de rochas arqueanas a 
paleoproterozoicas, as quais incluem rochas metamórficas de médio a alto 
grau, remanescentes de greenstone belts, granitos, sienitos e rochas máficas e 
ultramáficas. Tectonicamente, o CSF é truncado por dois rifts, um orientado 
segundo a direção N-S e denominado Aulacógeno do Paramirim, possuindo 
como unidades características os Supergrupos Espinhaço e São Francisco, de 
idades paleo/meso e neoproterozoico, respectivamente; e o outro do 
Mesozoico, orientado segundo a direção NNE-SSW que, deu origem à bacia do 
Recôncavo-Tucano-Jatobá durante a fragmentação do Gondwana. Dentre os 
distintos segmentos crustais arqueanos/paleoproterozoicos do CSF, tem-se, na 
porção NNE, o Cinturão Salvador-Esplanada-Boquim, cujas rochas gnáissicas-
migmatícias pertencentes a esse cinturão, são o objeto de estudo do presente 
trabalho. A área de estudo encontra-se localizada na porção nordeste do 
estado da Bahia e na porção sul do estado de Sergipe e os principais acessos, 
a partir da cidade do Salvador, são realizados a partir da Rodovia Federal BR-
101 e da Rodovia Estadual BA-099, além de estradas marginais asfaltadas e 
não asfaltadas. Esta pesquisa tem por objetivo caracterizar as rochas 
gnáissicas-migmatíticas de médio a alto grau do Cinturão Salvador-Esplanada-
Boquim, levando-se em consideração aspectos estruturais, petrográficos, 
geoquímicos, quimismo mineral, geocronológicos e isotópicos. Tendo em vista 
a escassa literatura publicada sobre as rochas da região, no que diz respeito 
principalmente a estudos estruturais, geoquímicos, geocronológicos e 
isotópicos, esse trabalho trará à tona novos e inéditos dados acerca das rochas 
gnáissicas-migmatíticas do Cinturão Salvador-Esplanada-Boquim, no sentido 
de tentar estabelecer a evolução tectônica desse cinturão e definir se o mesmo 
representa um braço menos desenvolvido do Cinturão Itabuna-Salvador-
Curaçá ou é um segmento do Cráton do São Francisco amalgamado à borda 
ocidental do Cráton do Congo (África). A metodologia proposta para a pesquisa 
envolve, além das atividades obrigatórias do Programa de Pós-Graduação em 
Geologia da UFBA, mapeamento geológico-estrutural, coleta de amostras, 



estudos petrográficos, estudos geoquímicos de rocha total, estudos de química 
mineral e análises geocronológicas e isotópicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STOCK GLÓRIA SUL: EXEMPLO DE LEUCOGRANITO NO 
DOMÍNIO MACURURÉ, SISTEMA OROGÊNICO SERGIPANO, 

NORDESTE DO BRASIL 
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Os leucogranitos do Sistema Orogênico Sergipano ocorrem essencialmente 
intrusivos no Domínio Macururé, que é uma sequência de metaturbiditos com 
13 km de espessura, orientada EW e localizada na parte centro-norte do 
Estado de Sergipe, que tem continuidade lateral nos estados da Bahia (W) e 
Alagoas (E). Nesse domínio corpos graníticos ocorrem com formas diversas 
(arredondados ou alongados) e são reunidos pela literatura, juntamente com 
monzonitos e granodioritos, sob a terminologia de granitos do Tipo Glória. Esse 
plutonismo é tido como pós-tectônico a Orogenia Brasiliana. Estudos 
desenvolvidos por nossa equipe em corpos do Tipo Glória permitiram identificar 
que vários tipos de magmas foram intrusivos no Domínio Macururé: 
Shoshonítico (monzonitos), Leucogranítico, Cálcio-Alcalino de alto potássio 
(granodioritos). O Stock Glória Sul (SGS) é formado por sienogranitos 
leucocráticos a hololeucocráticos essencialmente com muscovita. Os seus 
contatos com os metassedimentos encaixantes são ora bem definidos ora 
difusos, mas marcados pela presença de hornfels que, por vezes, exibem 
feições de fusões gerando migmatitos. Internamente no SGS identificou-se a 
presença das fácies granito com muscovita e biotita (mais abundante), 
muscovita granito, biotita granito, granito com granada (menos abundante) e 
enclaves máficos microgranulares. Os granitos têm como minerais acessórios: 
granada, epídoto, allanita, titanita, zircão, apatita, carbonato e minerais opacos, 
monazita e thorita. Os dados químicos destas rochas revelam conteúdos de: 
70,62%-73,19%SiO2; 0,07%-0,22%TiO2; 14,95%-15,86%Al2O3; 0,64%-
1,36%Fe2O3; 0,01%-0,02%MnO; 0,10%-0,38%MgO; 0,69%-1,18%CaO; 4,28-
4,67%Na2O; 4,40%-5,16%K2O; 0,02%-0,09%P2O5; 38,58-132,35ppm ΣETR; 
13,33-137,22 ppm [La/Yb]N; 0,72-1,11ppm Eu/Eu*. Os granitos com muscovita 
são peraluminosos e com afinidade com as série cálcio-alcalina de alto 
potássio, exceto os biotita granitos e os MME que são metaluminosos e tem 
afinidade com rochas shoshoníticas. Em diagramas geoquímicos indicativos de 
fontes para leucogranitos as composições das rochas estudadas posicionam-
se nas regiões dos pelitos félsicos e grauvacas, com altos teores de CaO/Na2O 
e plagioclásio. Por outro lado, o alinhamento observado em vários digramas 
químicos binários entre os MME, biotita granito com os granitos a muscovita, 
sugerem que a gênese do SGS envolva a mistura entre magmas máfico 
mantélico e félsico crustal. Diagramas de Pearce indicam que o(s) magma(s) 
riolítico(s) responsável(is) pela geração do stock estudado, posicionam-se no 
campo dos granitos sin-colisionais. Todavia, a ausência das evidências usuais 
de deformação presentes nos granitos sin-colisionais nas rochas do SGS é 
interpretada como indicativo de que sua colocação seja posterior à colisão 
ocorrida no Sistema Orogênico Sergipano. Com as novas evidências 



apresentadas nesse trabalho argui-se que o SGS possa ter sido formado pela 
mistura entre magma máfico mantélico, de natureza shoshonítica, e magma 
riolítico crustal, resultado da fusão dos metassedimentos encaixantes e 
colocados em período pós-colisional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETROLOGIA, GEOCRONOLOGIA E POTENCIAL 
METALOGENÉTICO DAS ROCHAS MÁFICA–ULTRAMÁFICAS 
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ESTADO DA BAHIA 
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A área de trabalho localiza-se na porção sudoeste do estado da Bahia, 
abrangendo os municípios de Maracás, Manoel Vitorino e Mirante. Está 
inserida no contexto tectônico do Cráton do São Francisco, em sua porção sul-
sudeste, correspondente ao Bloco Jequié e próximo à zona de sutura com o 
Bloco Gavião (Sequência Vulcanossedimentar Contendas-Mirante). As rochas 
máfica-ultramáficas presentes na Folha Catingal, não apresentam nenhum 
trabalho sistemático, sendo identificadas apenas por trabalhos em escalas 
regionais. O objetivo desta tese de doutorado é caracterizar estas rochas do 
ponto de vista geológico, petrográfico, mineraloquímico, litogeoquímico, e 
potencialidade metalogenética, além da realização de estudos 
geocronológicos. A importância deste estudo seria contribuir para o 
conhecimento geológico das rochas máfica-ultramáficas do estado da Bahia, 
mais especificamente para as rochas da porção oeste, que não apresentam 
tantos trabalhos como a porção leste. E também permitir a realização de uma 
possível correlação com o Sill do Rio Jacaré, localizado a oeste desta região. 
Para atingir os objetivos serão realizados trabalhos de campo, estudos 
petrográficos (lâminas delgadas e delgadas-polidas), estudos geoquímicos, 
estudos mineraloquímicos (Química Mineral), estudos geocronológicos: U/Pb 
em zircões para determinação da idade das rochas do embasamento, Rb-Sr 
para a determinação do metamorfismo nas rochas máficas e Sm/Nd para as 
rochas ultramáficas, além de fornecer a idade de cristalização para as rochas 
submetidas a reequilíbrio metamórfico. Após a primeira campanha de campo, 
foram coletadas 86 amostras, onde foram selecionadas 53 para a confecção de 
laminas delgadas e delgadas-polidas e análise química de rocha total. Com os 
resultados obtidos foi possível realizar as alterações no mapa geológico, assim 
como fazer uma análise geoquímica preliminar, com a confecção de diagramas 
de classificação.  
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O estado da Bahia possui importantes distritos manganesíferos, 
especificamente aquele da região oeste, gerado em condições sedimentares e 
supergênicas. Seus depósitos de manganês requerem investigações apuradas 
sobre sua metalogênese, frente às recentes descobertas de metais raros (tálio, 
cobalto e escândio) a eles associados. A área de estudo localiza-se na região 
de Barreiras, no oeste do estado da Bahia, na localidade conhecida como Vau 
da Boa Esperança, onde ocorrem importantes concentrações manganesíferas 
junto ao quadro metalogenético. A presente proposta tem como objetivo, 
estabelecer no âmbito geral, a relação entre as rochas encaixantes e as 
possíveis relações metalogenéticas e geoquímicas das mineralizações 
manganesíferas, justificadas em técnicas analíticas, tais como análise 
petrográfica, difratometria de raios X, absorção e emissão atômica e técnicas 
geocronológicas, visando a criação de um modelo metalogenético evolutivo 
apoiado em comparações com modelos metalogenéticos do manganês em 
escala mundial. Em termos geológicos, na região oeste da Bahia ocorrem 
extensas coberturas metassedimentares que recobrem o Cráton do São 
Francisco em sua porção setentrional. Essa cobertura cratônica, é constituída 
por uma sedimentação basicamente marinha com litotipos compostos por 
rochas carbonáticas e pelíticas, constituindo o Grupo Bambuí de idade 
neoproterozóica. Por sua vez, em termos pericratônicos, essas litologias 
compõem o Grupo Rio Preto, de idade meso a neoproterozóica, formado por 
metapelitos, quartzitos e xistos que estruturam o Orógeno Rio Preto. Sobre 
essas coberturas neoproterozóica, ocorre uma sedimentação essencialmente 
continental, de caráter flúvio-desértico representado pelo Grupo Urucuia de 
idade neocretácea. As mineralogias representativas ocorrem na forma oxidada 
do tipo pirolusita, todorokita, romanekita e criptomelano. Esses óxidos 
secundários apresentam-se na forma botrioidal e muitas vezes ocorrem 
associadas a concreções ferríferas. Do ponto de vista do quadro geológico 
encaixante, as mineralizações manganesíferas são encontradas quase 
exclusivamente na interface das rochas do Grupo Bambuí com o Grupo 
Urucuia. Com base nas evidências geológicas e aspectos mineralógicos e 
petrográficos obtidos até o momento, é pertinente argumentar que os principais 
aspectos genéticos destas concentrações polimetálicas são atribuídos ao fato 
do manganês ter sofrido processos lixiviadores em áreas cratônicas, 
especificamente em arcos magmáticos de borda de cráton, sob condições 
redutoras em conjunto com matéria orgânica, sendo conduzido e precipitado 
para regiões de mares epicontinentais interagindo com águas estratificadas. 
Com base em evidências geoquímicas, é possível afirmar que, correlato à 
sedimentação marinha e a migração metálica, houve enriquecimento do 



manganês com metais raros por precipitação e adsorção química associada a 
processos hidrogenos. Também é evidente que processos posteriores àqueles 
relacionados à diagênese e ao metamorfismo, promoveram remobilização e 
migração vertical de fluídos (hidrotermais?) através de fraturas, embora estas 
sejam incipientes. Por fim, predominou a ação de processos supergênicos 
devido à insolubilidade do manganês e oscilações do nível freático 
concentrando o minério na forma de concreções lateríticas. Em suma é 
evidente a importância do oeste da Bahia, especificamente a região de 
Barreiras/BA no quadro metalogenético do país, pois as mineralizações 
manganesíferas presentes são ocorrências consideradas inéditas no Brasil, 
devido ao fato do manganês ocorrer associado a esses metais raros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPEAMENTO MINERALÓGICO DE ZONAS DE ALTERAÇÃO 
HIDROTERMAL NO VALE DO CURAÇÁ UTILIZANDO DADOS 
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A identificação e o mapeamento mineralógico de zonas de alterações 
hidrotermais têm sido utilizados como principais guias para exploração de 
depósitos minerais. A pesquisa é realizada no vale do Curaça que se situa à 
nordeste do Estado da Bahia, nos municípios de Curaçá, Juazeiro, Jaguarari, 
Uauá, Andorinha e Monte Santo. O Vale do Curaça apresenta aspectos 
fisiográficos favoráveis: clima árido, vegetação escassa o que torna possível a 
avaliação de técnicas de mapeamento mineral por meio de sensores remotos. 
Outro fato importante: é uma região onde o cobre representa o principal 
recurso mineral econômico, considerando que um grande número de depósitos 
minerais pode estar associado a processos hidrotermais. Este estudo tem por 
objetivo realizar um mapeamento de zonas de alteração hidrotermal no Vale do 
Curaçá, baseado em medidas de reflectância espectral de laboratório e de 
campo, em dados geológicos e em análises químicas e laboratoriais. Alguns 
depósitos de cobre são localizados primeiramente por meio do reconhecimento 
das rochas hospedeiras alteradas hidrotermalmente, que tipicamente são 
distribuídas segundo zonas de alteração que estão associadas a esses 
depósitos. Assim, para caracterizar as assembleias minerais, com base em 
dados geológicos de campo, estão sendo executadas analise e coletas de 
amostras em superfície e nos testemunhos de sondagem. Nestas amostras 
estão sendo realizados analises petrográficas, alem de interpretação de dados 
geoquímicos e geofísicas (Tório, Urânio, Potássio). Serão utilizados ainda, 
dados de suscetibilidade e densidade, microscópia eletrônica de varredura 
(MEV) e análises por difratometria de R-X. A espectrorradiometria de 
reflectância está sendo utilizada pela primeira vez na região no intuito de 
identificar e caracterizar os diferentes minerais presentes em amostras 
geológicas das zonas de alteração hidrotermal. As curvas espectrais de cada 
amostra serão comparadas aos pixels das respectivas localidades amostradas, 
extraídos das imagens dos sensores ASTER, com a finalidade de verificar a 
distribuição dos minerais de alteração na superfície do depósito do Vale do 
Curaça. Inicialmente, está sendo elaborado um banco de dados utilizando 13 
furos de sondagem da mina Vermelhos. Este material foi utilizado em análises 
geofísicas e espectrorradiometricas. A partir desses dados foram selecionados 
os pontos para coletas de amostras. Foram adquiridas ainda, seis cenas das 
imagens Aster para compor o Vale do Curaça. Estas cenas foram selecionadas 
baseadas nas datas e na pouca cobertura de nuvens. Estas informações 
destinam-se a estabelecer correlações entre dados de campo e dados orbitais, 
e serão utilizadas no apoio ao mapeamento geológico e na integração com os 
demais dados para caracterizar o potencial mineral. Assim, o estudo espectral 
desses minerais poderá auxiliar na elaboração de modelos de formação e 



desenvolvimento de depósitos de cobre, bem como na definição de estratégias 
exploratórias para os mesmos. 
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O magmatismo anorogênico na região sul do Cráton do são Francisco (CSF) é 
bastante expressivo. Todavia, não foi decifrado em sua totalidade. A ocorrência 
de corpos filonianos provenientes desse magmatismo se configura como uma 
grande oportunidade de investigar a gênese destas rochas anorogênicas, 
posiciona-las temporalmente e, assim, investigar o provável regime 
geodinâmico responsável por estas intrusões na região sul/sudeste do CSF. O 
magmatismo basáltico das regiões de Itapé e Itaju do Colônia compreende  
rochas de caráter intrusivo, sob a forma de diques. Este conjunto de rochas 
está inserido no segmento sul do Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá, no CSF, 
intrudido nos terrenos granulíticos polideformados arqueanos e 
paleoproterozoicos do sul do Estado da Bahia, e representam o magmatismo 
básico fissural da Província Itabuna-Itaju do Colônia (PIIC). O principal objetivo 
deste trabalho é caracterizar, a partir do mapeamento geológico agregado a 
estudos petrográficos, geoquímicos, de química mineral, geocronológicos e 
isotópicos, o magmatismo basáltico fissural presente na área estudada. Em 
caráter mais específico, os objetivos estão voltados para o reconhecimento dos 
diferentes tipos litológicos da área de estudo que estão associados aos 
enxames de diques máficos da PIIC; percepção e caracterização da ocorrência 
dos diques máficos em campo, destacando suas formas, relações de contato 
com as rochas encaixantes, espessuras, comprimentos e atitudes dos 
mesmos; definir a possível existência de diferentes grupos de rochas a partir da 
análise petrográfica dos diques máficos; entendimento a respeito da 
composição química das principais fases minerais e daquelas relacionadas à 
mineralogia secundária, bem como dos parâmetros físico-químicos que 
possibilitem estabelecer as condições de temperatura que presidiram o 
magmatismo basáltico; conhecimento do comportamento geoquímico dos 
elementos maiores, traço e terras-raras dos diques máficos; compreensão dos 
dados geocronológicos e isotópicos, a fim de determinar a idade dos diques 
máficos da referida área, bem como os aspectos e processos petrogenéticos 
envolvidos na geração dos mesmos. Embora o magmatismo fissural no Estado 
da Bahia venha sendo alvo de diversas discussões e tenha despertado o 
interesse de vários autores ao longo dos anos, além de resultar em vários 
modelos de evolução magmática e diferentes propostas de classificação para 
os corpos filonianos das diversas Províncias de Diques Máficos do Estado da 
Bahia, muitas lacunas ainda permanecem, dentre as quais podemos destacar: 
ausência de estudos aprofundados no que concerne às suítes 
neoproterozoicas, bem como trabalhos de mapeamento geológico em escala 
de maior detalhe; escassez de análises mais detalhadas da mineralogia desses 



corpos; maior entendimento quanto aos processos geodinâmicos, à 
petrogênese do magmatismo e compreensão das fontes envolvidas na gênese 
dessas rochas. Para atingir os objetivos propostos far-se-á uso de uma 
estratégia metodológica multidisciplinar de investigação que envolve: 
Levantamento de dados bibliográficos, trabalhos de campo, estudos 
petrográficos, geoquímicos, de química mineral, geocronológicos e isotópicos. 
Como resultados preliminares deste trabalho tem-se a confecção de mapa 
geológico da área, caracterização petrográfica parcial dos diques máficos em 
questão, e obtenção de dados geoquímicos, químico-minerais e 
geocronológico-isotópicos dos referidos litotipos.   
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Na porção norte do Orogênico Sistema Sergipano ocorre um magmatismo 
granítico generalizado da idade Neoproterozóica. O embasamento do Domínio 
Macururé (DM) é composto por rochas metassedimentares, interpretado como 
uma seqüência turbidítica de, aproximadamente, 13 km de espessura. A 
presença abundante de granitos (latu sensu) é a característica marcante deste 
domínio, os quais tem sido reunidos de forma genérica sob a terminologia de 
“Granitos do Tipo Glória”. Com base em características petrográficas e 
geoquímicas, percebe-se que os granitos do Tipo Glória abrigam dois 
conjuntos distintos de intrusões: um formado por plútons com afinidade cálcio-
alcalina e outro grupo formado por rochas com afinidade shoshonítica. Os 
corpos com afinidades cálcio-alcalina possuem composição variando de 
granodioritos, com biotita, hornblenda e diopsídio (p.ex. Stock Lagoa do 
Roçado e Cel. João Sá), e monzongranitos holo a leucocráticos com muscovita 
e/ou biotita, contendo ocasionalmente granada (p.ex. Maciço Glória Sul). O tipo 
shoshonítico é representado monzoníticos a quartzo-monzoníticos com biotita, 
hornblenda e raramente diopsídio, nos quais ocorre grande abundância de 
enclaves máfico-ultramáficos microgranulares ultrapotássicos. O principal 
representante desse magmatismo shoshonítico no DM é o Maciço Glória Norte 
(MGN), com idade de 588 Ma. O MGN é formado por monzonito e quartzo 
monzonito. A granulação dessas rochas varia de média a grossa, existindo 
tipos porfiríticos predominantes e equigranulares. A mineralogia máfica 
identificada no MGN é constituída por hornblenda, biotita (fases dominantes), 
diopsídio, localmente alterando para o anfibólio. A fase acessória é formada 
titanita, epídoto, minerais opacos, zircão e apatita. Esta assembleia mostra 
condições de aumento do teor de líquido no magma durante o resfriamento 
(diopsídio, hornblenda verde e biotita marrom, seguido pelo feldspato e 
quartzo). A fase tardi-magmática é representada por uma fase fluida que 
transformou a biotita em clorita, formou mica branca e carbonato, e alterou 
feldspatos para argilominerais. Enclaves máficos microgranulares (MME’s) são 
abundantes. Feições de misturas de magmas são frequentemente observadas, 
como - por exemplo - corrosão e dissolução de cristais, zoneamento 
composicional em cristais feldspato e aglomerados de minerais máficos. A 
granulação fina dos enclaves indica um arrefecimento rápido das bolhas de 
magma máfico, devido ao contraste de temperatura com o magma félsico 
hospedeiro. Em lâmina delgada, foi possível identificar texturas que confirmam 
o arrefecimento rápido dos enclaves, como cristais de apatita com morfologia 
acicular que ocorrem perto das bordas do MME. A afinidade shoshonítica das 
rochas do MGN é evidenciada pelos altos conteúdos de Ba e Sr, 
empobrecimento em Ti e Nb, fracionamento dos HREE, em relação aos LREE 



e a ausência de anomalia em Eu. No diagrama de Pearce, as rochas do MGN 
estão posicionadas no campo de granitos pós-colisionais. No entanto, também 
observa-se uma assinatura de arco vulcânico para essas mesmas amostras. 
Os MME’s e Minettes estão associados com arco vulcânico e assinaturas sin-
colisional, respectivamente. Esse magmatismo shoshonítico não encontra-se 
deformado, representando portanto uma intrusão posterior ao pico da 
deformação nessa região. 
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De uma maneira geral, as zonas de transição entre os embasamentos dos 
Greenstone Belts e/ou Sequências Metavulcanossedimentares arqueanas e/ou 
paleoproterozoicas são complicadas do ponto de vista geológico. Isso é fato, 
sobretudo porque tanto esses embasamentos como as suas coberturas 
vulcanossedimentares foram atingidas pelos mesmos e intensos processos 
geológicos, posteriores às suas formações, tanto deformativos quanto 
metamórficos, prejudicando sobremaneira a identificação das litologias e 
processos geológicos pretéritos. A área de estudo se dispõe entre a cidade de 
Tanhaçu e o Greenstone Belt Contendas Mirante, no centro do estado da 
Bahia, sendo atravessada, em sua porção oeste pela Ferrovia de Integração 
Oeste Leste–FIOL. Esta encontra-se em fase de construção expondo de modo 
contínuo, tanto as rochas do embasamento quanto as unidades da cobertura 
metassedimentar Contendas-Mirante. Devido as excelentes exposições das 
rochas, essa pesquisa visa o estudo dessa transição, sobretudo do ponto de 
vista estrutural e metamórfico, com mais clareza e segurança. Antes essas 
áreas de transição: (i) estavam recobertas por sequências terrígenas 
superficiais e inconsolidadas de idade tercio-quaternárias; (ii) estavam carentes 
de afloramentos ou, (iii) estavam superpostas e afetadas por eventos 
deformacionais e metamórficos, fazendo com que pouco se visualizasse a 
geologia dessas zonas de contato embasamento-supracrustais. Desde modo, a 
execução deste projeto visa à caracterização das rochas ali presentes, vindo a 
contribuir com o conhecimento da evolução geológica da área. No final das 
pesquisas poderá se fazer uso dos dados obtidos ajudando no conhecimento 
de outras situações semelhantes e, de modo mais amplo, fazer interpretações 
regionais com mais segurança. Para tanto a metodologia aplicada consiste 
inicialmente no levantamento bibliográfico de todos os trabalhos publicados 
tanto no âmbito regional como local (etapa em andamento). Em seguida se fará 
o mapeamento geológico dessa zona na escala de 1:60.000 a fim de identificar 
as estruturas tectônicas e, concomitante à execução do mapeamento geológico 
será empreendida a coleta de amostras para estudos petrográficos, 
geoquímicos e geocronológicos visando obter dados concisos a cerca das 
paragêneses minerais, as quais serão corroboradas pelas análises químicas de 
rocha total. Está prevista também a datação das rochas, tanto do 
embasamento quanto do Contendas-Mirante, através do zircão por ICP-MS. Os 
resultados obtidos culminarão na Dissertação de Mestrado que pode ser 
utilizada como base para estudos semelhantes dos embasamentos de outras 
sequencias tipo Greenstones Belts, tanto na Bahia como em outros Greenstone 
Belts brasileiros. 
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A caracterização geoquímica de meteoritos, na Bahia, é feita através da análise 
geoquímica convencional, o que demanda da necessidade de 
aproximadamente 30 gramas da rocha em questão, o que em algumas 
situações torna-se inviável, tendo em vista a massa do bólido encontrada. O 
presente estudo tem como objetivo principal elaborar um protocolo de 
avaliação de meteoritos utilizando fluorescência de raios X portátil e como 
objetivos secundários calibrar o equipamento de Fluorescência de Raios X 
(FRX) portátil, elaborar rotina analítica para análise de meteoritos por FRX, 
disponibilizar análises litogeoquímicas para meteoritos do Museu Geológico da 
Bahia (MGB), comparar resultados analíticos de meteoritos por métodos 
clássicos/ convencionais com as análises por FRX portátil e colaborar para a 
formação de pessoal técnico qualificado para atuar na área de petrologia de 
meteoritos. Esse equipamento foi escolhido por apresentar uma tecnologia 
analítica inovadora e eficiente, não destrutiva, de baixo custo e ser possível a 
repetição a qualquer tempo, sem que a amostra seja destruída. Adicionalmente 
traz como vantagens o reduzido investimento necessário em custos 
operacionais e de logística (não há necessidade de campo para coleta de 
amostras). Também o equipamento é portátil, de baixo peso, fácil manuseio, 
alta sensibilidade geoquímica e apresenta resultados imediatos. Esse 
equipamento já foi adquirido pelo Projeto GeoLogar, através de parceria entre o 
Grupo de Petrologia Aplicada (GPA) da Universidade Federal da Bahia (UFBa) 
e o MGB, órgão vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 
Estado da Bahia e atualmente, encontra-se em fase de calibração e instalação 
dos softwares analíticos, específicos para cada faixa geoquímica desejada. Ao 
final desse estudo haverá um protocolo de analise que permitirá outras 
determinações geoquímicas de meteoritos de forma rápida, precisa e sem 
destruição de amostras permitindo avanços no campo da pesquisa certifica e 
da meteorítica no Brasil. Esse estudo será desenvolvido utilizando os 
meteoritos da coleção do MGB cujas análises serão realizadas nas 
dependências do MGB e nos laboratórios da UFBa e Companhia de Pesquisas 
Minerais (CPRM). Os resultados obtidos serão comparados com padrões e 
amostras estudadas por petrografia convencional e Microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). As análises litogeoquímicas adicionais (INAA e ICP-MS) 
serão realizadas em laboratórios com expertise na área (Acmelab/Actalab) e ou 
por parceria do grupo de pesquisa com pesquisadores de universidades de fora 
do país (Canadá, EUA, Itália). Havendo custos há recursos do projeto 
GeoLogar aprovados no CNPq pela orientadora que cobrirão estes gastos. 
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A região da cidade de Salvador está inserida no contexto geológico da 
confluência do Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá com a Faixa Salvador-
Esplanada. Os diques máficos estão inseridos na parte sul do Cinturão 
Salvador-Esplanada, no domínio dos migmatitos e granulitos da Zona 
Salvador-Conde, na parte leste do Cráton do São Francisco. Apesar dos 
inúmeros estudos realizados nos diques máficos da orla de Salvador e de seu 
interior, faz-se necessário ainda o estudo da caracterização petrológica dessas 
rochas para um melhor entendimento dos processos genéticos, bem como na 
reconstituição geodinâmica da colocação desses corpos. Trabalhos mais 
recentes abordaram dados de campo, petrográficos e retrabalhamento de 
dados geoquímicos dos diques máficos metamórficos e não metamórficos da 
orla marítima de Salvador. Existem também trabalhos relacionados às rochas 
encaixantes desses filões máficos. Deste modo, pretende-se, nesta pesquisa, 
estudar os diques máficos localizados na orla marítima de Salvador, 
compreendidos entre o Farol de Itapuã e o Farol da Barra, nos aspectos de 
campo, petrográficos, geoquímicos e geocronológicos/isotópicos. Os diques 
máficos, alvos deste estudo, estão inseridos nas Províncias Litorânea e 
Metamáfica de Salvador, de modo geral preenchem fraturas distensivas na 
rocha encaixante granulítica, principalmente, em direções N-S e E-W, são de 
cor preta, finos a afaníticos, tabulares, verticais com contatos retos, curvos a 
sinuosos com a encaixante e suas espessuras que podem variar de poucos 
centímetros a dezenas de metros. Os objetivos específicos do projeto 
consistem em: levantamento bibliográfico; missões de campo,; estudos 
petrográficos sistemáticos das amostras coletadas; estudos de química mineral 
no sentido de determinar as condições de temperatura e pressão que as 
rochas foram formadas e/ou reequilibradas; estudos geoquímicos de elementos 
maiores, traço e terras raras, visando definir o comportamento destes 
elementos com a evolução magmática, classificar e dar nome as rochas, 
caracterizar a fonte mantélica; além de estudos geocronológicos para 
determinar a idade de colocação e de metamorfismo, bem como a 
caracterização petrogenética (estudos da fonte), utilizando isótopos Sr-Nd-Pb. 
Os diques são importantes marcadores de ambiente tectônico e permitem que 
se faça um estudo da variação química que o manto sofreu durante sua 
formação, auxiliando na reconstrução da dinâmica evolutiva de dada região, 
por isso é de extrema importância o estudo dos mesmos. A principal 
contribuição no estudo dos diques máficos da orla de Salvador, está no 
entendimento da composição do manto litosférico subcontinental, sua evolução 
e conseqüente variação composicional ao longo do tempo, bem como das 
várias fases magmáticas envolvidas. Para isto, serão utilizadas diversas 
ferramentas como a caracterização de campo, os estudos petrográficos, 



geoquímicos, química mineral e, principalmente, o estudo geocronológico e 
isotópico. Até o momento, foram realizados estudos bibliográficos e visitas de 
campo para reconhecimento da área e objetos de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECTÔNICA E GRANITOGÊNESE ALCALINA TONIANA NO 
EXTREMO NORDESTE DO ORÓGENO ARAÇUAÍ, SUL DA 

BAHIA, BRASIL 

 

Autor: Anderson Magalhães Victoria 

Orientador (a): Profa. Dra. Simone Cerqueira Pereira Cruz 

Área de Concentração: Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral. 

 

Na região sul do estado da Bahia, nas proximidades das cidades de Itapebi, 
Itagimirim e Salto da Divisa (MG), ocorrem corpos ígneos entendidos como 
pertencentes a uma suíte anorogênica, alcalina, de idade Toniana (914-875 
Ma). Tratam-se de plútons originados a partir de um magmatismo bimodal, 
subalcalino, associado à abertura de um rifte intracontinental que representa 
uma tentativa de quebra da paleoplaca São Francisco-Congo durante a época 
em que o supercontinente Rodínia experimentou uma série de fragmentações 
ao redor do globo. A bacia gerada nesse processo é uma das precursoras do 
Orógeno Araçuaí-Oeste Congo (OAOC), uma cadeia de montanhas originada a 
partir de colisões continentais durante o Ediacarano. O objetivo geral é 
contribuir com o entendimento da granitogênese Toniana do sul da Bahia, em 
especial, da região de Itapebi, verificando seu significado tectônico, suas 
correlações regionais e africanas. Os objetivos específicos são: a) verificar a 
extensão do magmatismo toniano na área de estudo, suas litofácies e 
tectonofácies; b) verificar a conexão física entre os corpos de Itapebi e Salto da 
Divisa; c) investigar as características químicas das litofácies tonianas, o 
ambiente de colocação e idades absolutas; d) demonstrar correlações com o 
magmatismo toniano da Faixa Oeste Congolesa. A realização deste trabalho 
justifica-se pelo fato dessas rochas registrarem a existência de um rifteamento 
com expressão regional, ainda pouco estudado, e sua posterior inversão 
durante a formação do OAOC. O método científico envolve trabalhos de campo 
e laboratoriais, neste caso, utilizando os critérios petrográficos, litogeoquímicos 
e geocronológicos (U/Pb). Até o momento já foram realizadas duas etapas de 
campo, com levantamento de dados estruturais e coleta de amostras. Até o fim 
do ano espera-se já ter concluído a terceira campanha de campo e ter 
avançado na descrição petrográfica. Os núcleos menos deformados dos 
plútons geralmente formam serras e compreendem granitoides de granulação 
média a grossa, por vezes, com fenocristais de K-feldspato e enclaves máficos. 
Essas rochas apresentam uma foliação de fluxo ígneo (S0) marcada pela 
orientação preferencial de minerais máficos. Nas bordas dos plútons predomina 
um magmatismo bimodal, com níveis félsicos e máficos, cuja associação é 
comum em várias suítes anorogênicas do mundo. Nesse domínio, e nos 
setores menos deformados, estruturas do tipo magma mingling e mais 
subordinadamente magma mixing podem ser reconhecidas. Durante a inversão 
das bacias precursoras ocorreu envolvimento do seu embasamento (thick 
skinned deformation), levando ao desenvolvimento de um bandamento 
composicional gnaissico associado com o desenvolvimento da Saliência do Rio 
Pardo. Esse bandamento está dobrado e truncado pelas estruturas de alo 
ângulo da Zona de Cisalhamento de Itapebi-Potiraguá (ZCIP), uma importante 



estrutura regional que serviu para controlar a geometria da terminação 
setentrional do orógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOLOGIA E METALOGÊNESE DO FERRO NO SETOR NORTE 
DA SEQUENCIA METAVULCANOSSEDIMENTAR CAETITÉ-

LICÍNIO DE ALMEIDA, BAHIA 

 

Autor: Michelli Santana Santos 

Orientador: Profa. Dra. Simone Cerqueira Pereira Cruz 

Área de Concentração: Petrologia, metalogênese e exploração mineral. 

 

A área de estudo está localizada a norte da cidade de Caetité e está inserida 
no Cinturão de Dobramentos e Cavalgamentos Serra do Espinhaço 
Setentrional, um dos componentes do Corredor do Paramirim na porção 
intracontinental do Orógeno Araçuaí. O objetivo principal é proceder à 
caracterização da Sequência Metavulcanossedimentar Caetité-Licínio de 
Almeida na área e o estudo evolutivo do seu minério de ferro. Os objetivos 
específicos são: (i) identificar e espacializar as litologias e tipologias de minério 
de ferro; (ii) determinar a idade absoluta máxima de sedimentação da rocha 
hospedeira da mineralização; (iii) determinar a sucessão paragenética e 
características químicas dos tipos principais de minérios de ferro; (iv) 
caracterizar as estruturas deformacionais e identificar o controle estrutural do 
minério hipogênico; (v) propor um modelo evolutico. Estão sendo realizados: (i) 
revisão bibliográfica; (ii) trabalhos de campo; (iii) estudos petrográficos, 
microestruturais, litogeoquímicos e microquímicos; (iv) análise estrutural 
clássica. Na área de estudo ocorrem xistos aluminosos (metapelitos) e máficos 
(metamáficas), itabiritos, metarritimitos e rochas calcissilicáticas. O mergulho 
geral é para NE, configurando um homoclinal com valores máximos de 30o. A 
estrutura mais antiga, encontrada em   dobras isoclinais e intrafoliais em 
itabiritos, é um andamento metamórfico, que ocorre paralelizado a uma 
xistosidade (S0//Sn-1). Essas dobras possuem foliação plano axial (Sn) e estão 
transpostas por um bandamento e xistosidade S0//Sn-1//Sn, dominante no 
depósito. Estruturas S/C/C`, boudins, dobras em bainha, lineação de 
estiramento mineral (Lxn) e dobras em cortina são coetâneas à formação 
dessa foliação metamórfica e relacionados com o desenvolvimento de zonas 
de cisalhamento intraestratais. Os estudos realizados permitem verificar que 
predomina um minério hipogênico, embora um protominério itabirítico possa ser 
esparsamente encontrado no depósito em domínios de menor alteração 
hidrotermal. Com base no volume modal de magnetita e hematita, o minério 
hipogênico pode ser subdividido em: (i) magnetítico associado com itabiritos 
(protominério ferrífero) e metarritimitos com porcentagem modal variando de 45 
a 55%; (ii) magnetítico-hematítico relacionados com itabiritos e com rochas 
metaultramáficas com valores de magnetita de 20 a 30 % e hematita de 5 a 
8%; e (iii) minério hematítico-magnetítico, associado com itabiritos 
hidrotermalizados com hematita de 30 a 50% e magnetita de 10 a 25%. Duas 
amostras do minério hematítico-magnetítico possuem somatório desses óxidos 
superior a 60%, sendo classificadas como minério de alto teor. Quando 
presente, a hematita é platiforme e ocorre em agregados policristalinos 
marcando a foliação S0//Sn-1//Sn, bem como a foliação plano axial em dobras 
intrafoliais (Sn). Por sua vez, a estrutura C’ controla o alinhamento da segunda 



geração de magnetita, principalmente nos itabiritos anfibolíticos. A formação do 
minério hidrotermal está relacionada com a percolação de fluidos ao longo de 
zonas de cisalhamento interestratais, cuja distribuição foi controlada pela 
estrutura C/C` e pela foliação plano axial de dobras intrafoliais, associado com 
processos de transferência de soluções (solution-transfer) e de oxi-redução. 
Pintas de ouro foram encontradas associadas com a hematita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOLOGIA E ESTUDO METALOGENÉTICO DO MINÉRIO DE 
ALTO TEOR DE FERRO DA REGIÃO DE IBICOARA-IRAMAIA, 

CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA  

 

Autora: Vanderlúcia dos Anjos Cruz 

Orientador: Profa. Dra. Simone Cerqueira Pereira Cruz 

Área de Concentração: Petrografia, Metalogênese e Exploração Mineral 

 

A área de estudo localiza-se entre os municípios de Iramaia e Ibicoara, na 
porção sul da serra do Sincorá, no centro oeste da Bahia. Está inserida no 
setor epidérmico do Cinturão de Dobramentos e Cavalgamentos da Chapada 
Diamantina, com interação de campos de tensão principal máximo segundo 
WSW-ENE, mais antigo, e NW-SE, mais jovem. Regionalmente, ocorrem 
rochas das formações Açuruá e Tombador, dos Grupos Paraguaçu e Chapada 
Diamantina, respectivamente, que estão estruturados segundo megadobras 
abertas truncadas por zonas de cisalhamento transpressionais destrais. O 
objetivo geral é proceder ao estudo metalogenético e do controle estrutural dos 
minérios de ferro de alto teor. Mais especificamente, inventariar os tipos de 
minério existentes, suas características petrográficas e geoquímicas, além do 
estudo da sucessão paragénetica do mineral de minério e elaboração do 
modelo metalogenético para o depósito. Esse estudo pretende fornecer 
subsídios científicos para elucidar quais os processos geradores de minério de 
ferro de alto teor encaixados na Formação Tombador. A rocha encaixante da 
mineralização é o arenito quartzoso e/ou arcoseano da Formação Tombador. O 
mineral de minério é a hematita especular. Os tipos de minérios são laminar, 
stringer, stockwork, brechado, maciço e venular. As microestruturas são: (i) de 
substituição (replacement), com grãos relíctos e esqueletiformes de quartzo 
inclusos em hematita; (ii) platiforme (platyform), associada com a hematita, (iii) 
decussada e radial, pela desorientação dos cristais de hematita especular. 
Esses minérios possuem altos teores de Fe2O3, atingindo 98%, e baixos teores 
de Al2O3 e P2O5. Os elementos traços sugerem que trata-se de minérios 
tipicamente hidrotermais. Os controles da mineralização são: (i) estrutural, pela 
presença de zonas de cisalhamento regionais, de suas subsidiárias (R, R`, X) e 
de fraturas de tração (T); (ii) litológico, facilitada pela presença de planos de 
estratificação, bem como por porosidade e permeabilidade primárias. O 
sistema mineralizante é constituído por: (i) rocha encaixante do minério, que é 
o arenito quartzoso, predominante, e subordinadamente arcoseano da 
Formação Tombador (Grupo Chapada Diamantina); (ii) canal de transporte dos 
fluidos e trapa estrutural, associados com zonas de cisalhamento, foliação 
primária (S0) e fraturas de tração. Para o estudo da sucessão paragenética da 
hematita, foram separados dois grupos: (i) minério laminar com granulação 
grossa gradando para o minério maciço; e (ii) minério maciço não associado 
com o minério laminar que evolui para o minério brechóide. Os resultados 
demonstraram que com o aumento da razão fluido rocha há a produção de três 
gerações de hematita em cada um deles, culminando com uma geração 
associada ao minério brechóide no grupo (ii). Nos veios, duas gerações de 
hematitas foram identificadas. Uma tentativa de estudo se inclusões fluidas não 



logrou êxito pois elas possuem tamanhos muito pequenos (<10µm) 
impossibilitando os estudos microtermométricos. Estudos de ICPMS estão 
planejados nas diversas gerações de hematita identificadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETROLOGIA E METALOGÊNESE DA JAZIDA DO ENGENHO. 
PROVÍNCIA URANÍFERA LAGOA REAL, CAETITÉ, BAHIA 

 

Autor: Maurício da Silva Couto 

Orientador: Profa. Dra. Simone Cerqueira Pereira Cruz 

Área de Concentração: Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral 

 

A Jazida do Engenho situa-se no Distrito de Maniaçu, Município de Caetité, 
Bahia, no Arco Estrutural Lagoa Grande que hospeda os principais depósitos 
da Província Uranífera Lagoa Real. Esse arco é caracterizado por zonas de 
cisalhamento transpressionais, que variam de reversa a reversa-destral, e 
estruturam as rochas encaixantes e a mineralização uranífera. O objetivo geral 
dessa pesquisa é contribuir com o estudo metalogenético da mineralização 
uranífera da Jazida do Engenho e os específicos são: (i) detalhar as 
características macro e microscópicas do minério de urânio; (ii) descrever e 
hierarquizar o arcabouço estrutural; (iii) verificar a associação paragenética da 
mineralização; (iv) determinar a idade absoluta da mineralização; e (v) propor 
um modelo metalogenético para a jazida estudada. Essa pesquisa vem somar 
esforços científicos visando o entendimento da mineralização uranífera em 
foco, ao tempo que vem colaborar com o programa de exploração mineral da 
empresa Indústrias Nucleares do Brasil – INB. Para a execução dessa 
pesquisa serão realizados estudos bibliográficos, trabalhos de campo, visando 
à descrição de seções geológicas, o mapeamento geológico e a coleta de 
amostras; estudos petrográficos e microestruturais; análise química de 
minerais; organização dos dados estruturais e estudos geocronológicos U-Pb 
(SHRIMP) em grãos de zircão, titanita e uraninita. Na Jazida Engenho as 
encaixantes das mineralizações são ortognaisses, com foliação milonítica, e 
anfibolitos. As rochas hospedeiras da mineralização são albititos/oligoclasitos 
de composição variada, muitos deles ricos em epidoto e magnetita, além de 
apresentarem anfibólios. Mais de uma geração de magnetita foi identificada na 
jazida. Uraninita e pechblenda são os minerais de minério e encontram-se, em 
geral, associados com piroxênio e granada. A sua associação com uma das 
gerações de magnetita ainda está sendo investigada. Observando as 
estruturas presentes em testemunhos dos furos de sondagem e em campo, na 
jazida foram identificados três grupos de estruturas. O primeiro compreende 
uma foliação, que é constituída por um bandamento gnáissico e uma 
xistosidade, uma lineação de estiramento, além de estruturas S/C, boudins e 
duplexes. No segundo estão dobras com geometrias variadas, que se 
desenvolvem rotacionando um bandamento gnáissico. A relação estrutural 
entre as estruturas desses dois grupos ainda está em fase de entendimento. O 
terceiro conjunto compreende zonas de cisalhamento, cuja cinemática ainda 
está sendo analisada. Veios de quartzo, carbonato e magnetita integram esse 
conjunto dúctil-rúptil. O trend geral da foliação é NW-SE e a lineação de 
estiramento do primeiro grupo orienta-se, em geral, segundo NE, com caimento 
médio de 52º. Os estudos estão em andamento e as amostras para 
geocronologia já foram preparadas e enviadas para o laboratório.  
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GEOLOGIA DA PORÇÃO SUL DO CINTURÃO DE 
DOBRAMENTO E CAVALGAMENTO SERRA DO ESPINHAÇO 

SETENTRIONAL 

 

Autor: Caroline Novais Bitencourt 

Orientador: Profa. Dra. Simone Cerqueira Pereira Cruz 

Área de Concentração: Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral 

 

O Cinturão de Dobramentos e Cavalgamentos Serra do Espinhaço 
Setentrional, no centro-oeste do estado da Bahia, está inserido no setor 
intracontinental do Orógeno Araçuaí-Oeste Congo. Esse orógeno é resultante 
do fechamento de uma bacia marinha interior (island-sea basin) circundado 
pelo paleocontinente São Francisco-Congo durante o Neoproterozóico. O 
objetivo geral é contribuir com o entendimento da evolução das bacias 
precursoras do Orógeno Araçuaí no cenário de Gondwana Ocidental. Os 
objetivos específicos são: (i) inventariar as litologias aflorantes na área de 
estudo; (iii) obter idade máxima de deposição das unidades aflorantes, com 
ênfase no Grupo Santo Onofre, visando verificar correlações com o Grupo 
Macaúbas; e (iv) discutir as implicações tectônicas associadas com a evolução 
deste setor do Orógeno Aracuaí e elaborar um modelo tectônico. Dificuldades 
existem sobre correlações entre as unidades dos Cinturões de Dobramentos e 
Cavalgamento do Espinhaço Setentrional e Meridional e este trabalho vem 
colaborar com a elucidação de uma das maiores controvérsias entre a 
Geologia baiana e mineira. Estão sendo realizados: (i) levantamentos 
bibliográficos; (ii) atividades de campo visando o mapeamento geológico e a 
coleta de amostras; (iii) petrografia e análise microestrutural; (iv) geocronologia; 
e (v) análise estrutural clássica. De leste para oeste, na área afloram as 
seguintes unidades: (i) Grupo Santo Onofre que compreende metasubarcóseo 
(?) com fragmentos de filitos grafitosos e metamicroconglomerado da Fm. 
Serra do Boqueirão; filitos e metassiltitos grafitosos a ferruginosos da Fm. 
Serra da Garapa; e (ii) unidades da Fm. Bom Retiro (Grupo São Marcos, 
Supergrupo Espinhaço) com quartzitos e metarenitos puros a pouco seríciticos, 
além de metaconglomerados e rochas vulcânicas félsicas. O arcabouço 
estrutural levantado permite dividir a área em dois domínios estruturais 
distintos: (i) o norte, em geral, com bandamento composicional (S0//S1) e 
xistosidade paralelos, além de lineação de estiramento mineral (Lx1) que 
orienta-se segundo NE-SW. Essa estrutura linear está paralelizada com 
charneiras de dobras de crenulação sugerindo a existência de dobras em 
bainha e em cortina. Zonas de cisalhamento reversa-destrais integram o 
arcabouço estrutural desse domínio e nelas uma foliação S2 pode ser 
observada. O metamorfismo atinge fácies anfibolito; e (ii) o sul, que 
compreende foliação S0//S1, lineação de estiramento Lx1, além de dobras 
fechadas variando entre normal horizontal e inclinada com caimento e zonas de 
cisalhamento reversas com trend geral NS de uma segunda fase 
deformacional. Em alguns casos, essas estruturas desenvolvem foliação plano 
axial (S2). O metamorfismo é de fácies xisto verde. A análise U-Pb por LA-
ICPMS em zircões detríticos da Formação Serra do Boqueirão permitiu obter 



idade máxima toniana para a deposição dessa formação. Com esses 
resultados pode-se concluir definitivamente que o Grupo Santo Onofre 
correlaciona-se, estratigraficamente com o Grupo Macaúbas. A leste do 
cinturão essas unidades metassedimentares são cavalgadas pelo 
embasamento da bacia precursora e a oeste duplexes e zonas de 
cisalhamento reversas são encontradas nas rochas mais antigas do que 1.8 
Ga. Tais estruturas configuram um setor com thick skinned deformation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITOGEOQUÍMICA E EVOLUÇÃO METAMÓRFICA DOS 
ORTOGNAISSES MIGMATÍTICOS DO DOMO DE ITABAIANA, 

SERGIPE 

 

Autor: Renato Carlos Vieira Santiago 

Orientador: Profa. Dra. Ângela Beatriz de Menezes Leal 

Co-Orientador: Prof. Dr. Moacyr Moura Marinho 

Área de Concentração: Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral 

 

O Domo de Itabaiana encontra-se inserido no contexto de dobramentos da 
Faixa Sergipana, mais precisamente no domínio tectono-estratigráfico Vaza 
Barris e representa uma unidade geológica caracterizada como Complexo 
Gnáissico-Migmatítico, possuindo esta uma afinidade com os antigos 
complexos TTGs Arqueanos, demonstrados em recentes estudos nesta área. 
Localizado na porção central do estado de Sergipe e de feição circular a 
ovalada, com 45 km de comprimento por 30 km de largura, é constituído por 
ortognaisses bandados, em geral protomiloníticos, de composição tonalítica 
predominante, granodiorítica a granítica subordinada e, excepcionalmente, 
quartzo diorítica, com raras intercalações de rochas anfibolíticas. Esta área 
vem sendo estudada ao longo dos anos por diferentes pesquisadores, que 
discutiram suas características geológicas e estratigráficas, sem, contudo, 
chegar a um consenso quanto à sua evolução geológica. Dentre esses 
estudos, os geoquímicos, geocronológicos e, consequentemente, metamórficos 
foram pobremente abordados, pairando assim dúvidas a respeito da natureza e 
das características evolutivas dessa unidade gnássico-migmatítica, com idade 
ainda estimada entre Arqueano e Paleoproterozoico. Este trabalho tem como 
objetivo geral a caracterização litogeoquímica, de química mineral e 
geotermobarométrica dos corpos gnáissico-migmatíticos do Domo de 
Itabaiana. Os objetivos específicos são: (i) detalhar o mapeamento geológico 
das rochas pertencentes ao Complexo Gnáissico-Migmatítico (CGM), (ii) 
caracterizar a geoquímica do CGM, com estudos de modelamento geoquímico 
como subsídios para uma melhor compreensão dos processos de 
diferenciação dessas rochas, especialmente da geração das rochas 
anfibolíticas intercaladas ao embasamento; (iii) realizar estudos 
geotermobarométricos em determinadas paragêneses minerais a fim de trazer 
maiores informações acerca da evolução metamórfica deste CGM. Embora 
tenham sido largamente abordadas na literatura geológica, às rochas que 
formam o Domo de Itabaiana carecem de estudos litogeoquímicos, 
termobarométricos e geocronológicos. Este trabalho pretende dar continuidade 
à monografia que basicamente tratou os dados químicos de forma mais 
preliminar, caracterizando assim a afinidade magmática dos litotipos dessa 
unidade. Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa será desenvolvida em 
24 meses e constará da seguinte estratégia metodológica: (i) análises químicas 
de rocha total para valores de elementos maiores, menores, traço e terras 
raras, podendo assim tratar os dados baseando-se em diagramas e gráficos 
específicos ao objetivo almejado; (ii) análises de química mineral serão 
caracterizadas as condições de temperatura e pressão às quais o magma foi 



submetido, bem como classificar e dar nome as fases minerais analisadas e; 
(iii) integrar os dados petrográficos e químicos preliminares com as análises 
efetuadas durante este período de pesquisa, a fim de elaborar uma dissertação 
em forma de artigo. Até este momento estamos cumprindo os créditos exigidos 
por esse Programa de Pós-Graduação e já foram enviadas amostras para 
laboratório de referência para análises de química mineral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINERALOQUÍMICA E MOBILIDADE GEOQUÍMICA NA 
PORÇÃO SUL DA PASEBA – PROVÍNCIA ALCALINA DO SUL 

DO ESTADO DA BAHIA 

 

Autor: José Diógenes Pereira Torres 

Orientador: Profa. Dra. Débora Correia Rios 

Área de Concentração: Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral 

 

Este projeto de pesquisa intitulado “Mineraloquímica e Mobilidade Geoquímica 
na Porção Sul da PASEBA – Província Alcalina do Sul do Estado da Bahia” 
propõe-se à realização de estudos mineraloquímicos e litogeoquímicos em 
rochas sieníticas que afloram no Sul do Estado da Bahia. As ocorrências que 
serão estudadas localizam-se entre as latitudes 15°45’- 15°77’ sul e longitudes 
39°77’ e 40° 29’ oeste, abrangendo os municípios de Itarantim e Potiraguá. A 
justificativa para esse estudo baseia-se na constatação de que o magmatismo 
alcalino carrega consigo elementos de afinidade geoquímica peculiar, com 
elevada concentração em elementos incompatíveis (Cs, Rb, K, Ba, Pb, Sr, Th, 
U, Ce, Zr, Hf, Nb, Ta, Ti, P e ETR). Magmas alcalinos são enriquecidos 
predominantemente em elementos incompatíveis, elementos litófilos e metais 
raros como Nb, Ta, Zr, ETR + Y, Th, U, Be, Hf. No entanto, somado a esta 
concentração primária, existe o potencial adquirido através da remobilização 
secundária por meio dos processos supergênicos atuantes sobre estas rochas, 
favorecendo a concentração de elementos residuais. O manto de intemperismo 
em complexos alcalinos possui uma grande importância econômica, por ser 
formador de depósitos residuais de vários elementos como ETR, Zr, Al, Nb, P, 
U, Cu, Ti, entre outros (Torres & Gaspar, 1995).Portanto, tem-se como objetivo 
geral ampliar o atual estágio do conhecimento na região, investigando as 
relações entre as diferentes fases minerais presentes nestas rochas ao tempo 
em que se correlaciona suas possíveis alterações intempéricas à formação de 
ambientes favoráveis à mineralizações de metais raros.  Como objetivo 
específico, busca-se compreender, no primeiro aspecto, o registro anômalo de 
Zr, Al e Nb registrados nas análises geoquímicas, identificando a(s) fase(s) 
mineral(is) associadas aos ambientes hipogênico e/ou supergênico, através 
das análises de microscopia eletrônica de varredura, ainda pendente. O 
segundo aspecto envolve a distribuição dos elementos nestas rochas, incluindo 
os ETR, e como eles se comportam no ciclo geoquímico, relacionando suas 
concentrações em rocha fresca e manto intempérico, já desenvolvido. O 
terceiro e último aspecto remete ao estudo petrográfico das rochas alcalinas da 
região, em desenvolvimento. 
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O Greenstone Belt do Rio Itapicuru que se encontra no Bloco Serrinha, porção 
nordeste da Bahia, apresenta vários depósitos auríferos de interesse 
econômico, sendo os mais importantes os depósitos da Fazenda Brasileiro 
localizados a leste de Teofilândia e os depósitos da Fazenda Maria Preta 
situados 30 km a norte de Santa Luz. A Faixa Mansinha faz parte do conjunto 
de depósitos da região da Fazenda Maria Preta e é caracterizada por rochas 
vulcânicas acidas, tufos vulcânicos e rochas metassedimentares em um 
ambiente de fácies xisto verde com várias zonas de cisalhamento com direções 
N/S. Embora vários estudos já tenham sido feitos nos depósitos da Fazenda 
Brasileiro e alguns estudos nos depósitos da Fazenda Maria Preta, não há 
pesquisas relacionadas à Faixa Mansinha. Por esse motivo foi planejado um 
projeto para o estudo metalogenético dessa área, objetivando a descrição 
petrologica das rochas utilizando analises geoquímicas de rocha total e lâminas 
petrográficas e o entendimento do comportamento dos fluidos e interação 
desses com as rochas através de análises de inclusões fluidas. O 
entendimento da Metalogênese da área contribuirá para futuros modelos de 
distribuição do ouro e melhor aproveitamento econômico na extração. Até o 
momento foram identificados 7 litotipos, sendo eles: metacherts, filitos, veios de 
quartzo, metariolitos, metatufos vulcânicos, metandesitos e material carbonoso. 
Todos os litotipos tem orientação preferencial N/S devido a orogênese regional 
que orientou toda a porção norte e central do GBRI e apresentam alteração 
sericítica e carbonatada, devido ao hidrotermalismo oriundo das zonas de 
cisalhamento, com maior intensidade próximo aos veios de quartzo. Existem 
quatro gerações de veios de quartzo e todas se apresentam mineralizadas. A 
primeira geração é a principal, composta por veios tabulares subverticais 
orientados no sentido NNW/SSE e com espessura de 70 cm até 2 metros, as 
outras gerações de veios tem espessura máxima de 40 cm e com orientações 
diversas. A paragênese dos veios compreende quartzo, calcita, pirita, 
calcopirita, albita e ouro. O estudo das inclusões fluidas possibilitará a 
identificação da composição do fluido mineralizante, a variação composicional 
dele através dos pulsos hidrotermais e sua relação com a mineralização. 
Analises geotermometricas também serão realizadas com as inclusões fluidas, 
possibilitando a identificação da temperatura do fluido no momento da 
cristalização. 
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As sequências neoproterozoicas estão associadas a uma acumulação ocorrida 
durante eventos extensionais relacionados à quebra do supercontinente 
Rodínia entre 900 e 600 Ma. Estes sedimentos foram depositados em dois 
tipos de feições tectônicas. Uma relacionada com a deposição 
dominantemente carbonática em ambientes de mares epicontinentais rasos, e 
uma outra associada às sequências carbonáticas e siliciclásticas depositadas 
em bacias de margem passiva que bordejam áreas cratônicas, estando 
associadas às faixas móveis da orogenia Brasiliana/Pan-Africana. Uma variada 
gama de depósitos minerais, alguns deles em produção, está associada à 
evolução destas coberturas, dentre eles os depósitos de Pb, Zn e de Fosfato. 
A Sub-bacia de Campinas ocorre na região centro-norte do Estado da Bahia, 
inserida no contexto do Cráton do São Francisco. Caracteriza-se por ser uma 
bacia intracratônica e suas sucessões neoproterozoicas são representadas 
pelo Grupo Una. Historicamente, este grupo tem sido dividido em duas 
formações: (1) Bebedouro, composta por diamictitos glacio-marinhos na 
porção basal e (2) Salitre, constituída por sequências carbonáticas que foram 
subdivididas em unidades informais (C, B, B1, A e A1), sendo que na área de 
estudo, ocorrem somente os dolomitos de capa vermelhos e argilosos da 
unidade C, os calcilutitos interestratificados da unidade B, os calcarenitos 
cinza-claros com estromatólitos da unidade B1, que contém as principais 
ocorrências de fosfato da sub-bacia, e os calcarenitos oncolíticos escuros e 
ricos em matéria orgânica da unidade A1. O objetivo geral desta pesquisa é 
desenvolver e propor possíveis modelos de evolução dos processos de 
sedimentação e dos paleoambientes na Sub-bacia de Campinas, com foco na 
geração de fosforito e controles estratigráficos dos depósitos de Pb-Zn. Os 
objetivos específicos são: (a) executar mapeamento e seções geológicas de 
detalhe; (b) realizar estudos de quimioestratigrafia; (c) estudar a possibilidade 
de correlações interafloramentos; (d) publicar resultados para comunidade 
científica e setor da mineração. As implicações econômicas de estudos dessa 
natureza são relevantes, levando-se em conta que o fósforo, principalmente, é 
um importante elemento de fertilização, destacando-se os de origem 
sedimentar que constituem as mais importantes fontes de fósforo. 
Cientificamente, o estudo desta bacia é importante, com base na análise e 
interpretação dos dados de campo e analíticos que venham elucidar 
informações paleoambientais de extrema importância para o melhor 
entendimento da evolução destes pacotes sedimentares, bem como da origem 
dos depósitos. A metodologia utilizada para a realização deste projeto está 
caracterizada da seguinte maneira: (1) Fase Preliminar baseada em uma 



detalhada pesquisa bibliográfica que é contínua no decorrer do trabalho; (2) 
Fase de Campo composta por amostragem de metro em metro e confecção de 
seções geológicas de detalhe dos diversos tipos litológicos aflorantes na área; 
(3) Estudos petrográficos realizados através da descrição de lâminas 
delgadas; (4) Seleção e preparação de amostras para estudos litogeoquímicos 
e quimioestratigráficos (isótopos estáveis); (5) Análises de laboratório – (i) 
Litogeoquímica: análises químicas de elementos maiores, menores e traço; (ii) 
isótopos estáveis de carbono e oxigênio que indicam possíveis ambientes de 
sedimentação, e análises da razão 87Sr/86Sr que podem indicar a idade 
relativa; e (6) Fase de Escritório com interpretação e integração dos dados 
obtidos. Através dos trabalhos de campo até aqui realizados foi possível 
identificar as diversas unidades estratigráficas, bem como localizar ocorrências 
de anomalias de fósforo, confirmadas com dados de análise química, 
associadas principalmente à unidade B1 da Fm. Salitre, o que evidencia (e 
confirma) um nítido controle estratigráfico dessas ocorrências. 
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São conhecidas diversas ocorrências de mineralizações de cobre na região 
nordeste do estado da Bahia. As mais estudadas são as do Vale do Rio 
Curaçá, destacando-se as da mina Caraíba, mais antiga mina de cobre em 
atividade no país. Além destes depósitos, são documentadas diversas outras 
ocorrências de mineralizações cupríferas na região, destacando os corpos 
mineralizados de Riacho Seco, a faixa de sulfetos Rio Salitre, além de 
ocorrências nos blocos Serrinha e Uauá, e de sulfetos de cobre na Faixa 
Sergipana. O depósito de Serrote da Laje, em Alagoas configura um importante 
jazimento de cobre, hospedado por rochas máfico-ultramáficas, 
correlacionável, em certo ponto, com os depósitos do Vale do Curaçá. Este 
conjunto de minas, pequenos e médios depósitos, além de ocorrências de 
minerais de cobre hospedados por litotipos de idades e naturezas diversas 
constituem a Província Cuprífera do Nordeste Meridional, objeto do presente 
estudo. Economicamente mais notáveis, os depósitos do Vale do Curaçá são 
hospedados principalmente por piroxenitos e noritos, hidrotermalmente 
alterados em diferentes intensidades. Apesar de compartilhar as principais 
características cada um dos depósitos apresenta suas próprias peculiaridades. 
Em geral, dois tipos de mineralização podem ser reconhecidos: uma 
disseminada, relacionada a processos magmáticos, e uma tardia interpretada 
como resultante dos processos hidotermais que resultou na formação de veios, 
brechas e bolsões de sulfetos de cobre (principalmente calcopirita e bornita) e 
magnetita. Além da presença de rochas máfico-ultramáficas hospedadas por 
orto- e para-gnaisses, o metassomatismo potássico (biotita e k-feldspato) se 
mostra igualmente importante em todos os depósitos. Não necessariamente 
ligadas às mineralizações hidrotermais, a presença de metassomatismo cálcico 
(actinolita, diopsídio e epídoto), sódio-cálcio (plagioclásio) e silificicação são 
notáveis nos diversos depósitos do Vale do Curaçá. A região de Riacho Seco 
abriga diversos corpos máficos mapeáveis em escala 1:25.000 portadores de 
mineralização cuprífera, expressa superficialmente como minério oxidado 
(principalmente malaquita), em maior parte já lavrado por garimpeiros. Os 
corpos de anfibolito estão intensamente deformados, resultado da orogênese 
Brasiliana neste terreno, na borda norte-nordeste do Cráton do São Francisco. 
Em profundidade mineralizados a calcopirita e bornita, estão associados a uma 
sequência supracrustal (calcissilicáticas, mármores e paragnaisses) 
metamorfisados na fácies anfibolito. Idades U-Pb inéditas mostram 
protólitosneoarqueanos (ca.2.6 Ga) com registros de deformações 
paleoproterozoicas (ca. 2.0 Ga) e neoproterozoicas (ca.600 Ma). Localizados 
no município de Arapiraca, estado de Alagoas, o complexo máfico-ultramáfico 
Serrote da Laje apresenta (V) magnetita-piroxenitos e -noritos como principais 



hospedeiros dos sulfetos de cobre. Com idade aproximada de 2.0 Ga, o 
complexo é hospedado por paragnaisses e exibe variados graus de alteração 
hidrotermal. A formação de anfibólio é a principal expressão da alteração 
cálcica, e formação de biotita é resultado da alteração potássica, que está 
associada à remobilização de sulfetos de cobre além de ouro. Os dados 
preliminares mostram a importância metalogenética dos corpos máfico-
ultramáficos de diferentes naturezas na região nordeste do Cráton do São 
Francisco e suas faixas marginais. Estes foram formados, deformados e 
metassomatisados entre o Neoarqueano e Paleoproterozoico, além de terem 
maior ou menor influência da orogênese Brasiliana em suas histórias 
evolutivas. 
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O Cráton do São Francisco (CSF) abrange boa parte dos Estados da Bahia e 
de Minas Gerais. A evolução desta unidade tectônica se deu a partir de 
eventos que se iniciaram no Arqueano e sua estabilização se expressa no final 
do Paleoproterozoico. Alguns estudos apontam que o CSF tenha sofrido pelo 
menos dois processos Tafrogênicos, um de idade Estateriana registrado pelas 
rochas do Grupo Espinhaço; e um segundo posterior de idade Toniana 
evidenciado pelas rochas do Grupo Bambuí e correlatos. Relacionado á 
tafrogênese Toniana ocorrem as sucessões sedimentares neoproterozoicas do 
Cráton do São Francisco que são constituídas por espessas camadas 
carbonáticas e siliciclásticas acumuladas em bacias marinhas epicontinentais e 
em bacias de margem passiva que bordejam a área cratônica. O estudo de 
mapeamento detalhado destas bacias é importante á luz da geologia regional e 
também da metalogênese, devido a existência de importantes depósitos de 
fosfato e de ocorrências de metais base. A área de estudo está situada á norte 
do município de Morro do Chapéu, , onde foram depositadas sequências 
carbonáticas do Grupo Una. O objetivo deste estudo é o mapeamento mais 
detalhado destas sequências, utilizando interpretação de dados aerogeofísicos 
de gamaespectrometria, integrado ao Mapeamento Espectral de Imagens do 
Sensor Arster e Espectrorradiometria. Até o momento pode-se constatar que a 
Mega-Sequência Neoproterozóica presente na área de estudo foi depositada 
inicialmente por uma sequência continental de origem glacial, em seguida por 
uma sequência pós-glacial marinha e por fim duas sequências marinhas de 
caráter transgressivo-regressivo. Neste trabalho optou-se por ordenar as 
unidades de acordo a classificação utilizada por Misi nos trabalhos realizados 
na Bacia de Irecê, que da base para o topo é constituída por: Formação 
Bebedouro (diamictitos polimíticos e arenitos de granulação grossa); Unidade C 
(Carbonatos e Dolomitos de capa de coloração avermelhada), Unidade B 
(Calcilutitos de coloração acinzentada e ritimitos com alternância de calcilutitos 
e pelitos); Unidade B1 (dololutitos e dolarenitos esbranquiçados, presença de 
estromatólitos e estratificação cruzada); Unidade A1 (calcilutitos e calcissiltitos 
pretos). No que compete a interpretação dos dados geofísicos foi possível 
observar que os arenitos arcoseanos da Formação Bebedouro, carbonatos e 
dolomitos avermelhados da Unidade C e Calcilutitos cinza escuro da unidade B 
apresentaram uma boa correlação com as anomalias de K; Anomalias 
negativas de Th apresentaram boa correlação com os arenitos e diamictitos da 
Formação Bebedouro; a unidade B1 apresentou boa correlação com as 
anomalias positivas da razão U/Th; calcilutitos e margas da unidade B e os 
carbonatos e dolomitos de capa apresentaram boa correlação com as 



anomalias negativas da razão U/K. O mapeamento espectral com auxílio das 
Imagens de Satélite do sensor ASTER está sendo processado e acredita-se 
que somado aos resultados obtidos pela interpretação dos dados 
aerogeofísicos de gamaespectometria irá constituir numa poderosa ferramenta 
de mapeamento das unidades carbonáticas e siliciclásticas na área de estudo 
que poderá ser expandida em novos projetos de mapeamento das sequências 
Neoproterozoicas.  
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No final da década de 70 e início da década 80 são realizados os primeiros 
estudos nas ocorrências de fosfato no da região de Juazeiro, localizada na Ilha 

do fogo e Serrote da Batateira. Nas proximidades deste depósito destaca-se 
um conjunto de serra e serrotes denominadas de Serras do Velho Firmino, 
Serra dos Espinhos e o Serrote do Sacrabetó que são possíveis alvos para a 
prospecção de fosfato sedimentar haja vista a ocorrência de litotipos 
semelhantes aos que afloram no Serrote da Batateira. Entre os principais 
países que tem depósitos e/ou ocorrências de fosfato do Paleoproterozóico 
temos: Rússia, China, Canada, Estados Unidos, Finlândia, Coréia do Norte, 
Africa, e Índia, sendo que as maiores reservas encontram-se em: Sinpkhup, 
Singpung e Yongby, na Coréia do Norte, com reservas estimadas em 100Mt, 
Supergrupo Jhamarkotra, na Formação Aravalli, Índia, com reservas estimadas 
em 70Mt e na Rússia com reservas estimadas em 50Mt. Localizada no 
município de Juazeiro, região norte do Estado da Bahia, a área em estudo 
encontra-se inserida tectonicamente, no Complexo Rio Salitre (CRS) que 
constitui uma sequência metavulcano-sedimentar metamorfizada na fácies 
xisto verde. Foram feitos os seguintes trabalhos na área de estudo: I)                  
realizou-se um estudo de mapeamento geológico com o intuito de delimitar as 
mineralizações e suas encaixantes, bem como correlacionar 
estratigraficamente os níveis mineralizados; II) estão em processo estudos 
petrológicos e litogeoquímicos das sequências metassedimentares, com foco 
nos níveis mineralizados em fosfato, procurando-se reconstituir a sua evolução; 
III) Foi feito datação Sm-Nd de formações ferríferas (Bifs) da sequência 
metassedimentar e serão realizadas datações em zircões dos corpos graníticos 

que intrudem as rochas supracrustais, hospedeira da mineralização.Com o 
presente estudo pretende-se avançar no conhecimento do processo 
fosfogenético, possivelmente relacionado com a evolução das bacias 
paleoproterozóicas do NE da Craton do São Francisco. A partir dos dados de 
campo foi possível caracterizar três unidades litoestratigraficas correlacionáveis 
nos principais conjuntos de Serras e serrotes, que variam de pelitica, na base, 
química carbonática/ calcissilicáticas e Bif, em sua porção intermediaria e 
terrígena quartzitica no topo. A sequência intermediaria está mineralizada, 
sendo o seu mineral de minério a apatita que se encontra disseminada, 
principalmente em rochas calcissilicatica. As anomalias positivas de Ce, 
quando normalizada para a água do mar e (PAAS) indicam condições de 
deposição variando de sub-óxida a óxida, numa plataforma proximal, 
representada pelos litotipos que ocorrem no Serrote da Batateira e na Ilha do 



Fogo. As anomalias positivas de Eu, podem estar associadas a diferentes 
intensidades de fluxos hidrotermais durante a deposição e/ou modificações 
impostas durante o metamorfismo. As razões Isotópicas de 147Sm/144Nd 
variando de 0.12 a 0.14, associadas a valores de εNd que variam de                        
(-4,86 a -12,66) sugerem rochas de proveniência crustal mais diferenciadas. Já 
os dados geocronológicos de Sm-Nd sugerem uma idade Orosiriana para 
sequência plataformal hospedeira da mineralização de fosfato. 
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Rochas calcissilicáticas e metacarbonáticas são resultantes do metamorfismo 
de dolomitos e calcários ou de sedimentos originalmente portadores de 
carbonatos, podendo existir uma gradação completa entre estes membros. Os 
estudos dessas rochas são de grande importância, devido às suas implicações 
metalogenéticas, que estão relacionadas com depósitos de fosfato, skarnitos, 
calcita e outros de origem hidrotermal. Essa complexa associação mineralógica 
preserva várias assinaturas geoquímicas originais que podem ser usadas para 
reconstruções e correlações paleoambientais. As rochas metacarbonáticas e 
calcissilicáticas estudadas estão localizadas na região centro-norte da Bahia, 
inseridas na Folha cartográfica de Pintadas (SC.24-Y-D-V), com escala 1: 100 
000. Essas rochas fazem parte do embasamento do cráton do São Francisco, 
relacionadas ao contexto geotectônico do Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá 
que possui idade paleoproterozóica. Elas ocorrem em faixas descontínuas, 
relativamente estreitas, com extensões de até dezenas de quilômetros, 
exibindo fortes deformações, como dobramento e comumente alinhadas com 
as estruturas regionais. O Complexo Ipirá é representado por um conjunto de 
rochas supracrustais, de origem pelítica, siliciclástica e carbonática, 
apresentando alto grau metamórfico, e com presença comum de metabasitos e 
metaultrabasitos associados. Na região de estudo existem vários depósitos de 
fosfatos (apatita) associados quase sempre com vermiculita, reconhecidos até 
o momento, como de natureza, exclusivamente, metassomática e associados à 
unidade Serra do Camisão. A pesquisa visa à abordagem dos aspectos 
petrográficos e litogeoquímicos das rochas calcissilicáticas e metacarbonáticas 
do Complexo Ipirá, a fim de sugerir as condições geológicas em que foram 
geradas e a sua contribuição com os depósitos de fosfatos, podendo estar 
correlacionada com possíveis mineralizações primárias de fósforo na bacia 
paleoproterozóica. Apesar de haver depósitos paleoproterozóicos de fosfato 
sendo explotados em outros países, como na Índia, Rússia e Coréia do Norte, 
no Brasil, até o presente, não há nenhum depósito conhecido. Além disso, essa 
área tem forte potencial para apresentar mineralizações de skarnitos, visto que 
há um contato direto entre os fluidos hidrotermais e as rochas 
calcissilicáticas.Foram feitos estudos geoquímicos, petrográficos e geofísicos 
para compreender a distribuição dos elementos maiores, traços e terras – 
raras, o ambiente de deposição/precipitação dessas rochas e possível 
mineralização primária de fósforo. Estudos de radioespectrometria estão em 
andamento nesse projeto, a fim de caracterizar a assinatura espectral dessas 



rochas e de seus depósitos associados. Os dados geofísicos auxiliaram no 
entendimento da assinatura magnética e gamaespectrométrica de ambos e 
juntamente com os dados geoquímicos e geológicos, está sendo possível 
averiguar o potencial metalogenético da região.  
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Este trabalho, visa caracterizar os litotipos metamórficos da Folha Maracás 
(SD.24-V-D-I), a qual está localizada na região sul/sudeste do Estado da Bahia, 
sendo limitada por um quadrado com dimensões de 55,5 x 55,5 km, perfazendo 
uma área total de aproximadamente 3.080 km². Essa área envolve parte da 
região granulítica do sul-sudeste da Bahia, composta de metamorfitos 
arqueanos-paleoproterozoicos que compõem o Bloco Jequié (BJ) um dos 
componentes importantes do Craton do São Francisco. Essa pesquisa vem 
contando com a integração dos dados de campo, petrológicos e 
litogeoquímicos, aliados a mapas aerogeofísicos, magnetométricos e 
radiométricos da área, cedidos pela CBPM - Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral. Esses dados de sensoriamento remoto são advindos do projeto 
realizado em 2006, denominado de Levantamentos Aerogeofísicos da Área 
Ruy Barbosa/Vitória da Conquista, onde constam: (i) mapa de anomalia 
magnética de campo total; (ii) mapa da primeira derivada vertical; (iii) amplitude 
do sinal analítico; (iv) mapa de contagem total; (v) mapa de concentração de 
potássio; (vi) concentração de urânio; (vii) concentração de tório e (viii) mapa 
ternário. Com esse material, aliado a trabalhos de campo, petrográficos e 
geoquímicos está sendo possível identificar seis unidades geológicas, 
denominadas de: (i) (SCG) granulitos heterogêneos orto e  paraderivados 
composto por granulitos charnockiticos, paragnaisses com bandas básicas e 
félsicas, quartzitos com ou sem granada e granulitos alumino-magnesianos 
(kinzigitos); (ii) (CH0) granulitos ortoderivados formados por rochas 
charnockíticas a charnoenderbíticas com características peralcalina a 
subalcalina ou peraluminosa com tendência cálcio-alcalina de intermediário 
potássio, (iii) (CH1) granulitos enderbíticos-charnockíticos com protólitos 
peraluminosos a metaluminosos e subalcalino do tipo cálcio-alcalino de médio 
K; (iv) (CH4) granulitos augen-charnoenderbíticos-charnockíticos compostos 
por rochas charnockíticas, com protólitos de caráter metaluminoso, subalcalino 
e com um trend cálcio-alcalino de médio potássio; (v) (MUM) corpos máficos-
ultramáficos exibindo granulação fina a média e (vi) (NQd) depósitos detríticos 
recentes correspondendo a sedimentos semiconsolidados mal selecionados. 
As análises petrográficas dessas unidades estão sendo concluídas mas não 
foram descritas aqui. As análises aerogeofísicas gamaespectrométricas e 
magnetométricas estão permitindo uma melhor delimitação dos contatos 
litológicos e observações acerca das estruturas regionais e locais, cujas 
conclusões foram advindas da individualização sobretudo de zonas 
gamaespectrométricas e magnéticas. Como é uma área desprovida de 
mapeamento geológico regional na escala 1:100.000, esse trabalho contribuirá 
na atualização do mapa geológico do estado proporcionando uma melhor 



contextualização do arcabouço geotectônico deste cinturão granulítico do 
sul/sudeste da Bahia além de promover uma melhor compreensão da tectônica 
do Bloco Jequié e, por consequência do Craton São Francisco na Bahia. 
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A Sequência Metassedimentar Ibicuí-Iguaí-SMSII está inserida no Complexo 
homônimo, na porção sul do Órogeno Itabuna-Salvador-Curaçá e no sudeste 
do Estado da Bahia. Esse trabalho tem como objetivo geral contribuir com o 
estudo da evolução geológica da SMSII e intrusivas associadas, bem como 
com o estudo metalogenético para os depósitos de ferro da serra do Lontra. A 
carência de estudo nesta sequência e nos depósitos de ferro associados torna 
esse trabalho desafiador e de grande importância no cenário exploratório 
regional. Foram executados levantamento bibliográfico, trabalhos de campo 
visando o mapeamento geológico a coleta de amostras, a análise estrutural e 
os estudos petrológicos, análises microquímicas, geoquímica (Rocha total), 
isotópicas (Sm-Nd), além de organização dos dados e confecção da 
dissertação. Na área de estudo há uma sucessão de rochas 
metassedimentares (itabiritos, muscovita-sericita-quartzitos, xisto aluminoso) 
que são intrudidas por metatonalito, metamáficas (metagabros), 
metaultramáficas (metahornblenda-metagabronoritos, metaortopiroxenito, 
metaclinopiroxenito, metapiroxênio-hornblendito). Os itabiritos compõem o 
Distrito Ferrífero Ibicuí-Iguaí e apresentam teores médios de FeOt de 35 % e 
volume total estimado de 113 Mt. O arcabouço estrutural dominante é uma 
sinforme regional com transposição por zonas de cisalhamento com orientação 
geral NS. Nessas rochas o ortopiroxênio é um mineral presente e um dos que 
marca a xistosidade. A alteração hidrotermal associada com as zonas de 
cisalhamento é semipervasiva e nos domínios de maior intensidade de 
alteração verifica-se aumento do conteúdo em magnetita, tanto nos itabiritos, 
quanto nas rochas intrusivas máficas e ultramáficas. Além da magnetita, outros 
minerais hidrotermais foram identificados, tais como grunerita/cummingtonita, 
calcita, clorita, tschermakita, quartzo, tremolita/actinolita, pirrotita e calcopirita. 
O estudo da sucessão paragenética da alteração hidrotermal foi realizado para 
todas as rochas do depósito e dele conclui-se, em geral, que a magnetita 
cresce tardiamente a primeira geração de grunerita/cummingtonita, a clorita, 
tremolita/actinolita e primeira geração de quartzo e precocemente/ou 
contemporaneamente com relação a segunda geração de 
grunerita/cummigtonita, a calcita, pirrotita, calcopirita e segunda geração de 
quartzo.  As microestruturas associadas com essa alteração foram 
classificadas como de substituição orientada e canal (domínios de baixa 
intensidade de alteração), substituição por corrosão de borda, minerais 



esqueletais e ilhas de silicatos que atestam a forte modificação hidrotermal 
(domínios e alta intensidade de alteração).  
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Kimberlitos são rochas ígneas, alcalinas, classificadas como um dos tipos de 
rochas lamprofíricas e podem estar ligadas a diamantes. Estas rochas exibem 
comumente uma textura inequigranular que facilita a sua identificação em 
campo e resulta da presença de macrocristais em uma matriz de granulação 
fina. Recentemente, os trabalhos de mapeamento no Núcleo Serrinha - Nser 
(Rios et al. 1999, Rios et al. 2007, PlaCid et al. 2006) descreveram rochas 
lamprofíricas associadas aos sienitos paleoproterozóicos, indicando sua 
natureza lamproítica. Esta descoberta motivou a exploração da região para as 
rochas fontes de diamantes e a continuidade dos estudos levou a identificação 
de corpos kimberlíticos denominados “Campo Kimberlítico de Braúnas, onde 
vários pipes de natureza kimberlítica intrudem o Batólito Nordestina, sendo 
estas interpretadas como as rochas fontes das mineralizações de diamantes 
(Mitchell, 1991) exploradas ao longo do rio Itapicuru desde os finais do século 
XVIII. Considerados de idade Brasiliana (Pereira & Fuck, 2005) o avançado 
estágio de alteração destas rochas resulta na escassez de registros bem 
preservados, sobretudo em função dos processos superimpostos de 
fragmentação e acresção crustal, alteração intempérica e recobrimento dos 
corpos magmáticos por processos sedimentares posteriores. Além disto, estes 
corpos são de difícil mapeamento e os trabalhos de exploração na região 
buscam camuflar suas ocorrências. A área de estudo está localizada na 
microrregião de Euclides da Cunha (IBGE, 2012), no nordeste do estado da 
Bahia abrangendo cerca de 12.100 km2, e tendo o município de Nordestina 
como rota principal de acesso. Geologicamente está inserida em um dos três 
núcleos arqueanos que integram os terrenos do embasamento do Cráton do 
São Francisco no estado da Bahia - O Núcleo Serrinha (NSer) – 
compreendendo: as rochas gnáissico-migmatíticas dos complexos Santa Luz e 
Uauá, intrudidas por corpos graníticos de natureza TTG; as bacias 
vulcanossedimentares (Itapicuru e Capim) associadas à plutonismo TTG e 
cálcio-alcalino (~2.2-2.13 Ga.), e as intrusões alcalinas (~2.07-2.11 Ga.), que 
incluem rochas shoshoníticas, sieníticas, ultrapotássicas e lamprofíricas (Rios 
et al., 2008, 2009). O clima semiárido é predominante na região, com 
temperaturas variando de 20o a 33oC (IBGE, 2002). A vegetação típica é a 
caatinga, com espécies marcantes como palma, xique-xique e umbuzeiro. O 
objetivo principal sempre foi ampliar o conhecimento neste tipo de rocha 
seguido de descrição da petrografia e avaliação geoquímica de amostras 
disponíveis, justificado pela complexidade mineralógica das rochas 
kimberlíticas e especulações quanto à natureza dos seus magmas parentais. 
Foi realizado um amplo levantamento bibliográfico juntamente com a 
integração de dados, mapeamento e coleta de amostras, estudos petrográficos 
e geoquímicos que culminaram na elaboração do volume final. Os resultados 



obtidos foram os mais promissores possíveis diante toda a dificuldade 
encontrada durante a elaboração desta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 


