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Abstract. This paper presents a preliminary faciologic study of Tertiary deposits exposed 
at the continental part of the Espírito Santo basin and at the continental area adjacent to the 
northern portion of the Campos basin. In the studied area, there are important terrestrial 
hydrocarbon fields. The main goal of the present study is to improve the knowledgement 
about regional Cenozoic stratigraphic relationships and also to contribute for faciologic 
modelling of reservoir rocks. Based on the analysis of stratigraphic sections and 1:20-scale 
faciologic profiles, four facies associations (I, II, III and IV) were defined, comprising 
gravelly, sandy and muddy facies. These facies associations are related to braided fluvial 
systems, with variable proximal to distal character and debris-flow contribution. Field 
relationships point to stratigraphic distinction of facies association I apart from facies 
associations II, III and IV. The facies associations I shows faciologic characteristcs very 
similar to sedimentologic pattern described in the literature for Rio Doce Formation. The 
other three facies associations are attributed to Barreiras Formation. 
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1. Introdução 
 

No Estado do Espírito Santo, a 
cobertura sedimentar terciária aflora em 
uma importante área de exploração de 
petróleo em campos terrestres. Apesar 
disso, tem sido objeto de poucos estudos 
(Amador e Dias 1978, Amador 1982, 
Tamara 1995).  

Amador e Dias (1978) e Amador 
(1982) consideraram como “Grupo” 
Barreiras conjuntos sedimentares com 
características distintas, segundo três áreas 
principais: entre Guarapari e Marataízes, 
estes autores reconheceram apenas a 
unidade por eles denominada como 
“Barreiras Superior”, que atribuíram ao 
Pleistoceno, em discordância direta sobre 
rochas do embasamento cristalino; na área 

de Vitória, descreveram um expressivo 
pacote composto por camadas arenosas, 
tabulares, admitida como de idade 
terciária, em discordância sobre o 
embasamento e capeadas pelo “Barreiras 
Superior”; na região norte do Espírito 
Santo e também no sul da Bahia, entre os 
rios Mucuri e Itaúnas, arenitos grossos, 
arcozianos, com coloração clara, 
ocorrendo, secundariamente, intercalações 
de camadas de argilitos, de geometria 
lenticular, fossilíferos (fósseis vegetais – 
impressão de folhas), foram designados 
por Amador e Dias (1978) como 
Formação Pedro Canário. Uma 
característica desses depósitos, tanto os 
arenitos como os argilitos, é a presença de 
forte litificação, com grãos cimentados por 
sílica criptocristalina. Segundo a 
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proposta de Amador (1982), o contato 
inferior da Formação Pedro Canário se faz 
com o embasamento pré-cambriano; o 
contato superior estaria marcado por uma 
nítida discordância erosiva com camadas 
do “Barreiras Superior”. Considerando a 
forma dominantemente tabular das 
camadas de arenito, com forte persistência 
horizontal, o padrão de sucessão vertical, o 
predomínio de sedimentos de 
granulometria grossa e o padrão 
dominante de estratificações cruzadas, 
Amador e Dias (1978) e Amador (1982) 
sugeriram para a deposição dos 
sedimentos da Formação Pedro Canário 
um ambiente de rios de canais 
entrelaçados, com quase inexistência de 
planície de inundação. Amador (1982) 
correlacionou os depósitos da Formação 
Pedro Canário aos arenitos da Formação 
Rio Doce (Mb. Piranha), da bacia do 
Espírito Santo. 

Tamara (1995) fez uma reavaliação 
dos sedimentos relacionados ao Barreiras 
nas proximidades de Vitória (ES). Com 
base em uma suposta discordância erosiva, 
subdividiu-os em duas unidades, 
informalmente designadas como Unidade 
Inferior e Unidade Superior. De acordo 
com este autor, os sedimentos da Unidade 
Inferior apresentam-se, em grande parte, 
inconsolidados, mal selecionados, 
constituídos por camadas tabulares de 
areias arcozianas estratificadas, areias 
cascalhosas e sedimentos argilosos e 
sílticos. Esta unidade, assentada 
discordantemente sobre o embasamento 
cristalino, foi associada a um sistema 
fluvial entrelaçado, depositado sob 
condições semi-áridas. A Unidade 
Superior foi descrita como um conjunto de 
camadas predominantemente areno-
argilosas, argilo-arenosas e argilo-sílticas, 
mostrando ferruginização em diferentes 
níveis, assim como estratificações 
incipientes. 

O presente trabalho tem como 
proposta realizar uma caracterização 
faciológica detalhada dos depósitos 
terciários (formações Barreiras e Rio 
Doce) aflorantes na porção emersa da 
bacia do Espírito Santo e na região emersa 
adjacente à porção norte da bacia de 
Campos (Figura 1), como forma de 
permitir um melhor entendimento acerca 
do arcabouço estratigráfico do Cenozóico 
nesta região. Este estudo pretende, 
também, contribuir na caracterização de 
modelos faciológicos aplicáveis aos 
reservatórios dos campos terrestres da 
bacia do Espírito Santo. 
 
2. Métodos e Técnicas 
 

Nas áreas de ocorrência dos depósitos 
cenozóicos de interesse a este estudo, 
foram selecionados afloramentos 
representativos para a elaboração de perfis 
faciológicos, realizados em escala 1:20, e 
seções estratigráficas, neste caso com o 
auxílio de fotomosaicos. A análise destas 
seções e perfis resultou na 
individualização de fácies sedimentares 
rudíticas, areníticas e pelíticas, que foram 
agrupadas em associações distintas, para a 
interpretação de seus respectivos 
ambientes deposicionais.  

A descrição das seções foi comparada 
à de depósitos considerados correlatos, 
com base na literatura disponível. 
 
3. Resultados 
 

Os resultados obtidos até o momento 
permitiram o reconhecimento preliminar 
de fácies de cascalhos sustentados pelos 
clastos (maciços ou com estratificações 
horizontal, cruzada planar e cruzada 
acanalada) e cascalhos sustentados pela 
matriz; fácies de areias com estratificações 
cruzada acanalada, cruzada planar e 
horizontal; fácies de areias 



 

maciças ou com laminação cruzada, 
ambas com bioturbação de fraca a 
intensa; fácies de areias lamosas 
bioturbadas e de lamitos arenosos e 
argilosos. 

Analisando-se as descrições 
faciológicas realizadas, foram 
identificadas 4 associações de fácies. 
 
Associação faciológica I (Figura 2A) – 
arenitos médios a muito grossos, de cor 
cinza-esverdeada, com estratificações 
cruzadas acanaladas ou eventualmente 
maciços, bioturbados, feldspáticos, mal 
selecionados, silicificados, com pouca 
matriz lamosa;  areias lamosas e lamitos 
arenosos, maciços, de cor cinza-
esverdeada. As camadas possuem 
geometria tabular a lenticular extensa. 
Atribui-se esta associação a um 
paleoambiente fluvial entrelaçado arenoso 
distal. 

Associação faciológica II (Figura 2B)  – 
areias médias a muito grossas, seixosas, 
com muita matriz argilosa, maciças, 
muito bioturbadas; cascalhos finos a 
grossos, sustentados pelos clastos, 
maciços; cascalhos sustentados pela 
matriz, menos comuns; lamitos argilosos, 
com grânulos, maciços, bioturbados. 
Estes depósitos apresentam-se em 
camadas lenticulares, mosqueados por 
óxido de ferro, conferindo cores 
avermelhadas a amareladas. A 
intercalação de fácies de cascalho e 
arenosas com depósitos lamíticos indica 
uma ação conjunta de processos trativos 
de alta energia e de fluxos gravitacionais, 
sugerindo um modelo deposicional de 
ambiente fluvial entrelaçado proximal, 
com importante participação de fluxos de 
detritos. 

Associação faciológica III (Figura 2C) –
areias médias a grossas, com pouca 
matriz argilosa, maciças, bioturbadas; 
cascalhos finos, maciços ou com 

estratificações horizontais ou cruzadas de 
baixo ângulo; lamitos arenosos e areias 
lamosas, maciços, com grânulos, 
bioturbados.  Estas fácies distribuem-se 
em camadas tabulares a sub-tabulares, 
apresentando mosqueamento vermelho-
arroxeado por óxido de ferro. Esta 
associação de fácies é atribuída a um 
ambiente fluvial entrelaçado, com 
pequena participação de fluxos 
gravitacionais de sedimentos. 
 
Associação faciológica IV (Figura 2D) –  
areias grossas a muito grossas, seixosas, 
com estratificações cruzadas acanaladas e 
expressivos níveis de intraclastos 
lamosos; areias finas a médias, maciças, 
muito bioturbadas; lamitos arenosos e 
argilosos, maciços a laminados, 
bioturbados. As fácies arenosas 
constituem pacotes de geometria tabular a 
sub-tabular, freqüentemente compostos 
por camadas lenticulares amalgamadas. 
As fácies lamosas ocorrem em camadas 
tabulares pouco espessas. Esses depósitos 
possuem cores esbranquiçadas a 
arroxeadas, estas devido a uma intensa 
ferruginização. Atribui-se esta associação 
de fácies a uma sedimentação em 
ambiente fluvial entrelaçado arenoso 
distal, com maior preservação da planície 
de inundação. A intensa bioturbação por 
tubos cilíndricos verticais preenchidos 
pelo mesmo material externo 
(areia/argila) - icnogênero Skolithos - foi 
relacionada à ação de invertebrados 
terrestres em um contexto de planície de 
inundação fluvial. 
 
4. Conclusões 

 
Os depósitos das associações de 

fácies II, III e IV exibem características 
faciológicas semelhantes às relacionadas 
na literatura aos depósitos da Formação 
Barreiras. Por outro lado, as 
características faciológicas dos depósitos 



 

da associação de fácies I remetem às 
descrições do que se reconhece na 
literatura como Mb. Piranha da Fm. Rio 
Doce (Bandeira Jr. et al. 1975) ou 
Formação Pedro Canário (Amador e Dias 
1978, Amador 1982).  

Apesar de as relações de contato 
entre estas associações faciológicas serem 
dificilmente observadas, em duas 
localidades foi possível reconhecer 
depósitos da associação de fácies I 
sotopostos a sedimentos da associação de 
fácies III. Desta forma, são aqui 
reconhecidas duas distintas unidades 
estratigráficas: a inferior, correlacionável 
à Formação Rio Doce (associação 
faciológica I); e a superior, 
correlacionável à Formação Barreiras 
(associações de fácies II, III e IV).  

Um nível de conglomerado 
quartzoso, com litoclastos de arenitos 
feldspáticos que atingem o tamanho de 
blocos, observado próximo à localidade 
de Itauninhas (ES), pode estar indicando 
uma provável discordância erosiva 
associada ao contato Barreiras/Rio Doce. 
Esta discordância também é sugerida em 
afloramento próximo a Pedro Canário 
(ES), anteriormente descrito por Amador 
(1982). 

Não foram reconhecidos elementos 
que permitam contribuir para a datação 
das unidades aqui discutidas. 
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Figura 1 – Mapa de localização da área estudada. Modificado de Schobbenhaus et al. 

(1984). 
 
 



 

 
Figura 2 – Perfis faciológicos representativos das associações de fácies descritas para as 

formações Rio Doce (A - associação de fácies I) e Barreiras (B, C e D - 
associações de fácies II, III e IV). 


