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ABSTRA CT

The author presents some notes on the geology of the sandstones of the Tombador
Escarpment in th e St ate of Bahia, Brazil. Two horizo ntal beds of sandstone in the
area are geomorphologically similar with nearly ver t ical escarpment s, "tombador".
One of the se sandstones beds underlies t he limest ones of the Bambui Serie s and the
oth er overlie s th e gray limestone of th e above Series.

RESUME

L 'Auteur presonte quelqu es notes a fi n de donne r son OpllllOU sur In geologic des
gres de ln Chaine au 'I'ombn dor , dans I 'Etat de Balda, B res il. D 'apres son opinion
ils exis tent deux series do gr es ou d 'areni tes qui , pour Ie simple motif se p resentant
hor lzontalamen t, elles coustituent des as pects physiqnes et geogrnp hiques similai res .

D 'origine pl ain e ou en plateaux dans les rebords verticaux, sont Iocalement
denominees de "tombador", veut dire "tombe".

Dans I 'hypothese de I 'Auteur, iI exist e de divergences entre deux secteurs d 'afleu 
rement de ces roches.

L 'une se trouvo dessous des couches de la Seri e Bambui et 1'autre est situe IIU

dessus des calca ires grises de la meme Serie.

o autor teve oportunidade de percorrer em vanas ocasioes a reglao
compreendida entre Jacobina e Caatinga do Moura, no Estado da Bahia, ao
examinar em 1949 diversas jazidas de minerios de manganes, assim como em
1956 e 1958 ao proceder a estudos geol6gicos relacionados com ocorrencias
de sulfuretos de metaes njio ferrosos. Em Janeiro de 1960 0 autor esteoe
novamente na regiiio para os mesmos fins.

Em a primeira viagem, a iinica travessia possivel dessa bela escarpa de
erosao e falha, era a do "tombador" dos Aratijos, Nas outras ja estava
aberto ao trafego 0 " tomb ador novo" ou seja aquele aberto nas imediacdes
da Fazenda Santa Cruz, na rodovia que ligara Remanso a Jacobina - (Ba
55 ) . Estas notas foram, pois, torrradas em parte antes da passagem pela
regiao de Kegel & Pontes (1) . J a desde 1957 0 autor lograra obter a neces
saria autorizacao do C N Pq e do Service Geografico do Exercito para a
aquisicao das aerofotos que cobrem 'a regiao (6) (7) . 0 esbiico geologico
incluso esui calcado nelas. (Desenho 3).
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Nestas notas procuramo,s sincronizar de modo sintetico as nossas obser
vacoes com as notas de Kegel & Pontes, uma vez que a posicao real desses
arenitos d'o Tombador. face a inexistencia de fosscis e estucl os estrat igraf icos
preeisos, continua ail~da um tanto confusa. Os percursos indicam-se 11.0

Desenho 1.
Incluimos nestas notas algumas observacoes feitas ao sudoeste de Reman

so, no mesmo Esrado, ao lado do Rio de Sao Francisco, onde 0 auto l' teve
tarnbem a oportunidade de, em Novembro de 1957, fazer rapidas investiga
\iDes geologicas durante pouso forcado em avifio comercial. Havendo uma
certa analogia entre as duas areas essa inclusao j ustifica-se embora, distem
as regifies de algumas centenas de quilometros entre si. (5) Os percursos
desta parcela indicam-se no Desenho 4.

Toda a regiao citada no presente trahalho esta coberta pelo mapa geo
Ioaico conticlo em 0 Boletim n.? 90 cia DGM. (2) A topogralia e do lBGE
(8) calcada nas !olhas da Carta do Brasil.

TOJlt/BADOR DO ARAuJO

Percurso Caatinga do Moura a Jacobina. (D esenho 1)
Em Caatinga do Moura e redondezas afloram camadas de um calcar io

cinzento, tipico, bem laminado em estratos centimetricos, praticamente isento
de magnesia, localmente utilizado para fabrico de cal em fornos rudimen
tares. Fisicamente sao identicos aos classicos da Serie de Bambui ou Sao
Francisco.

Eles ficarn pOI' baixo de camadas de um quartzite silicificado. Este
mostra-se praticarnen te horizontal, gra firra, cor branco amarelada ou rosea.
Sao superiores as camad'as do Tombador e parecern-se muito com os arenitos
de Macaia, em Minas Gerais, (3) com posicao estratigrafica, face aos cal
caries, identi ca. Assim ha dois arenitos, as pOI' cima e os pOl' baixo dos
calcarios (4, 4a).

a minerio de manganes aparece sob 'a forma de uma crosta ou deposito
residual ao longo das encostas do corrego cia Mata das Embaubas, Essa
situacfio e verificada rras imediacoes da carrocavel que leva para Riachuelo,
Ja cobina e Correias. Isso a uns 8 km de Caatinga do Moura. (5) . Tal
ocorrencia p'arece-nos identica a de outros climas similares e semi deserticos,

No mencionado corrego afloram varios Glhos d'agua calcaria originando
as nascentes denominadas das Quixabeiras. Essa situaeao red'undou na exis
tencia de urn conglornerado, localizaclo nas barrancas e taboleiros do vale
deste curso d'agua, Tal conglomerado, de cimento caIcifero par excelencia,
compfie-se d'e seixos esquinados de quartzo, silex cinza ou vermelho e quart
zito silicificado, alem dos do proprio calcario cinzento.

as arenitos superiores sao praticamente horizontais. Mergulham muito
poueo para SE e pareeem esposarem uma eerie de dobramento de extenso
raio de curvatura com eixo dirigido de sul para norte.

as calcarios cinzentos, que por comparacfio fisica e simples comodidade
interpretativa igualamos aos da Serie de Bambui, mergulham muito irregu-

•
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larmente. Dominam
os valores para NW.
Formam pacotes de
ro cha cinzenta, bem
estratificada, co m
aleitamentos de cal
cario branco. Estes
ultimos sao por osos,
leves, di stintamente
constituindo traver
tinos secunda r ios.

Supomos s e j a 111

tai s travertinos orig i
nados pela agao das
surgencias de aguas
provindas do ciclo
karstico atualmente
assolando a regiao
de urn modo pesa
do. As aguas calca
rias, duras e pe
sadas, afloram por
pre s sa o artesiana
entre os estra tos do
c a I c a r i 0 cinzen
to. P or evaporacao
rapida, com im edia
ta dep osicao dos car 
bonatos dissolvidos,
pr ecipitam-se estes.
Pela f6r ga de cr ista
lizaca o, de man eira
puramentc I 0 c a I,
mas sistematica em
grandes areas, movi
mentam as camadas
de calcario cinzento,
enchendo as fendas
e esp·agos. Mudam
assim as surgencias
originando este inte
ressante tip o de for
macao de uma ro cha
mais no va encaixada
dentro de camadas
evidentemente mars
velhas.
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Dos Araujos 'a Jacobina afloram diversos tipos de rochas cristalinas. Sao
granitos e gneisses de tom cinzento. Venulados de aplitos e pegmatitos que
contem enclaves de urn biotitaxisto muito parecido com aqueles que descre
vemos para 0 Vale do Serido, na Borborema. Este cristalino aparenta ser
mais novo que 0 aflorante ao oriente de Jacobina.

A escarpa do tombador dos Araujos e feita de quartzitos. Sao uma
rocha branca, com gra fina a media. Bern estratificada, conspicuamente
bern cruzada, Dire~ao proxima a NS e mergulhos suav es ao maximo de
un s 200 para W. Ficam por baixo dos calcarios cinzentos aflorantes em
Caatinga do Moura, salvo a exist encia de urn falhamentn em bloco, paralelo
a face da escarpa. Todavia nfio e ele evidente de modo nitido na s fotografias
aereas da regijio. A existencia de tal falhamento e indefinivel em face de
uma drenagem reveladora, pois 0 ciclo karstico evidencia-se muito proximo
ao heico da . escarpa,

o tabuleiro entre a Caatinga do Moura e os Araujos mostra-se ondulado
na cota de 800 metros, com rugas merid'ianas, decaindo gradualmente para
o Rio das Vazantes do Moura - Alto Salitre. - Canais de irrigacfio exis
tentes naquela cidade transforrnam-na em tip ico oasis, celeiro regional em
contraste com a vegetacao conspicua da caatinga. Desenho 2 - Corte Ceo
logico n.o 2.

TOMBADOR DE SANTACRUZ

Percurso Jacobina ao Tombador. (D esenho 1)

Ainda dentro da cidade de Ja cobina, ao seu meio mais ou menos, 0 per·
curse int ercepta rochas cristalinas. Ficam elas por baixo do s conglomerados
da Seri e de Ja cobina. Afloram gneisses corn intrusdes de granito, aplito e
pegm atito. Os ultimos mostram livretos de muscovita e 0 feldspato e rosa
carne. Peliculas de Gumita muito radiativa Ioram notadas em varies pontos
da regiao. Em certos loca is, mais trabalhados pela erosao, afloram faixas
de urn gnei sse muito biotitico, pa ssando a verdadeiro biotitaxisto . Mostra
mergulho regular Oeste inverso da Serie Jacobina e do mesmo lado do que
os dos quartzitos do Tornbador,

o contato deste cristalino com os arenitos do Tombador, evidencia uma
superficie de discordiincia angular acentuada por extensa zona caulinisada.
Isso implica em permanente embacamento nos contatos, mesmo nos cortes
recentes da rodovia. (Visitamos a local no momenta exato em que urn trator
abria uma ar ea de contato).

Nao vislumbramos urn contato basal conglomeratico em tod a a coluna
agora exposta a exame. Apenas ha uma classificacao granular na rocha,
melhor arrumada a medida que subimos nos estratos, O' Caulim, conspicuo
nas camadas mais velhas, ja no meio da coluna e rararnente visivel, (6) .

o arenito - melhor seria urn quartzito - mostra-se com perfeita estra
tifioaoao cruzada. Os leitos vao as vezes a potencia de metro e meio. A
cor varia desde 0 arnarelo claro ate urn tom roseo alaranjado. A direcao
gira pelos 40 0 NW e 0 mer gulho aqui vai dos 50 aos 80 para W. As marcas
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de onda sao nitidas, abundantes, largas e pou co fundas. Ha urn diaclasa
mento vertical muito nitido, feito segundo NS ou 500 NW, evidente nos
beicos da escarpa como indicado no esbo~o Iotogeologico anexo. (7).

Os hancos da rocha rosea, inferiormente situados, com espessos estratos
de mais de metro de espessura, passam aos poucos para rocha igual, branca.
Os roseos parecem possuir granulacao mais grosseira e 'a medida que subi
mos estratigraficamente esta torna-se mais fina. Nos bancos roseos a estra
tificaciio cruzada e rnais conspicua onde os leitos sao rrrais espessos e muito
pronunciados. Encunham faixas onde os mergulhos sao nitidamente anta
gonicos 0 que aparenta uma confusfio para medidas de coorderradas geolo.
gicas nesses locais.

}a no topo do corte, estaca 1036, afloram camadas de urn verdadeiro
arenito. Mole, filitico, argiloso, contern estratos de ocres de ferro. Colo
racao arroxeada. Mergulha para W com uns 3° a 50. Assim concorda com
os baneos de quartzito inferiormente situados e 'antes descritos, Assemelha-se,
pOl' vezes, a urn verdadeiro siltito, POI' outras parece mais urn calcic filito
da Serie de Bambui, aqueles que em Macaia ficam pOl' baixo dos calcarios
(3). Sua finura de granulacao distingue-os dos arenites que ficam por baixo.
a diaclasamento meridiano tambem os atingiu. No topo da escarpa, estaca
1025, este arenito mostra direcfio EW e mergulha ja de uns 200 para N.
Mostra ieitos de outro arenito, Ir iavel, branco, subordinado a leitos fines,
decimetri cos. Estes leitos diminuem em espessura tornando-se Iinas linhas
ate total desaparecimento. Mostram perfeitas marcas de chuva.

Do final deste corte a rodovia ineide sobre urn depressao karstica que
drena 0 heico do planalto. Embora os calcarios Bambui estejam muito perto
evideneiam-se pelas manifestacoes do seu ciclo karstico. Corte Geologico n."1

TOMBADOR DO ARAuJO

Percurso Jacobina a Fazenda Tobua. (Desenho 1)

Talnia fica a uns 76 km para oeste, passando pelo tombador dos Araiijos.
De Jacobina ao Tombador p ercorrem-se as mesmas rochas cristalinas des
critas nos dois outros percursos, Os quartzitos sao os mesmos. Na evi
dencia das aerofotos e n'uma acurada inspe,<ao local nao evidenciamos estru
tura tcctonica ou falha geologica que implique modificar 0 que escrevemos
no percurso de Caatinga do Moura a Jacobina. (6 ). (7 ).

No topo da serra entiio infletimos em rumo oeste com destine a Talnia.
Na Fazenda do Fernando, em area drenada pelo riacho da Lage, formador
da vereda da Caatinga do Moura, toparrros com os primeiros afloramentos do
classico calcario cinzento. A Cota , proxima aos 900 metros de altura. aflora
em ilh otas isoladas desta rocha. Sao ilhas despidas de vegetacao , 10c~lmente
denominadas de " recifes " . Sua drenagem e tipicamente karst ica e a ausen
cia de cobertura vegetal conspicua deve-se as ipu eiras colocadas em pequenas
depressoes da carnada quasi horizontal (6) . (7) .

Nessas ipueiras a rocha ou e extremarnente compa cta e, aparenternente,
imperrneavel a infiltracao das aguas pluviais ou entao reveste -se de uma
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camada con glomenitica de matacdes do proprio calcario cimentados por tra
vertino e calcita. a mesmo que acontece com os calcarios na s rcdondezas
de Caatinga do Moura repete-se aqui. as mergulhos sao indefiniveis. Na
Fazenda Conc eiciio alternam outra vez Q mesmo tipo de camadas cinzentas
com travertines brancos nelas entremeiados. Nos Arrecifes, j a bastante ao
SuI de Caatinga do Moura e na vereda da Tabua ou formadores do Alto
Salitre, infletirnos para SW. Com mais 10 quilometros topamos com as
trincheiras de pesquisas de sulfuretos de metais nao ferrosos. 0 desenho
n:" 3 esboca a geologia da parte, consplcua da Serra do Tombador.

/UAZEIRO A SERRA DO BREJINHO. (Percurso no desenho n:" 4)

De Juazeiro da Bahia ate a Serra do Brejinho, ao SuI de Santo Se,
devem ser percorridos ceres de 132 krn, Sao feitos no chapadao aluvial que
contitui 0 leito maior de Sao Francisco nestas paragens. A serra dista
uns 15 km ao SuI de Sento Se, E feita de uma serie de rochas calcic
filiticas e quartziticas muito simi lares as da Serie de Bambui ou Sa o Fran
cisco. l-Ia mesmo certa relacfio de semelhanea, njio de posica o, dos quart
zitos Brej inh o com os da escarpa do Tombador de Jacobina. (4) .

As ardo zia s, verdadeiros cal ci c filitos da Serie Bambui, sao cinzentas,
de gra finissima , silticas, bem aleitadas, com mergulhos acentuados a
sua ves, para Sul. A estas ardozias seguem-se camadas, alternadas com elas
ate tornarem-se un icas, de um arenito silicificado. Primeiro ele vern
em leit os fin os in tercalados nas ardozias e depois, no alto da coluna estra
ti grafica , formam entao as camadas conspicuas dessa ro cha. As vezes sao
tao metamorfisados e passam ent jio a verdadeir os quartzitos. Capeiam as
serras em laboleiro que dfio caracteristico asp ecto fisiografico 'a regiao

o diac1asamento regi onal e int ense . Sao muito nitidas aquelas de rumo
N400 W e as de um sistema orientado seg undo EW. Ambos verticais.

A diregao das duas rochas, qu e con cordam sensivelmente, atinge val ores
de N 80° E com mergulhos de 8° a 10° para SuI, nos quartzitos. As ardo
zias esp osam atitude direcionais de N 70° E e mergulham de uns 10° a
12° SW.

as leitos destes quartzitos tendem a uma coloracao avermelhada de tom
enferrujado. Ritmados, mostram estratos aumentando de esp essura ate atin
girem um metro a mais. Hepetem-se ale passarem a camadas de um tom
branco especifico. Ao nivel do topo do horizonte das ardozias, nos primeiros
leitos de quartzites ocorrem nodules silicificados, duros, similares a seixos,
do tamanh'o de punhos a menor. Parecem-se com similares not ados irnersos
em os possantes bancos calcarios - da Serie Bambui - aflorantes em Arcos,
Calciolandia. Pains, em Minas Gerais.

Para Este do povoado de Brejinho afloram rochas cri stalinas, Na Serra
das Magas , ao [undo dos vales da s Ser ra s da Ventania e na rodagem carro
gavel qu e conduz ao Juazeiro e que percorr·e a planicie nela s talh ada, Iso
pelo menos a;.e ao Vale do Salitre, a uns 100 km para ori ent e. a s taboleiros
hori zontals que fazem as serras do In caibro, do Frade, do Caboclo, do Bo-
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DESENHOr,D
INTERPRETACAO FOTO -GEOLOGICA DE PARTE DA SERRA DO TOMBADOR
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quelrao e da Batateira ao que tudo ind ica de urn exarne apressado, sa o
geologicarnente sirnilares a do Brejinho. Pel o menos no capeamento hori
zontal das carnadas de qu artzir os, talhadas em escarp as, direcionalmente.
Corte geolog':co n:" 3 - Desenho 2.

Estas escarp as sao fisicamentc simila res as da Serra do Tornbador de
Jac obina. Ao que nos parece aqui dominaria entao 0 horizonte dessas ro
chas situado acima das simila res de Ja cobina. Seriam estes qua rtzites - e
arenites - aqueles que ficam por cima dos calca r ios. Aqui diverg imos de
Branner (4).

A apare nte "confu -iio" existente, ao que parece ao autor, origina-se do
fa to de que 'a serne lha nca Iisica desta escarpas implica na ad ocao do nome
"tombador " para as gargantas de acesso rodoviari o, A repeticfio do
nom geograf'ico aliad a a repeticfi o de rcchas qu artzit ica , 0 nosso ver, res
po nsab ilizam-se pelo possivel engano. Assim 'as Serr as do Fu nd fio, ()lh o
d'Agua , pa rte superio r das Magas, Ventan ia, Cachoeira, Saco dos Cahoclos,
Tombador Mul ato e da Cruz , sa o siruilares as de Brej inh o ern sua consti
tuicfio geologica.

J ei no povoad o do aco das Araras, locali zado na planicie inferi or do
vale aluvial do ao Francisco, afl oram boas exp osicdes de rocha s cristalinas.
E um gneisse cinzent o, com mergulhos par a Esle. Sao cor tadas pOl' intrusivas
basicas ligadas ao poder oso foco magmatico basico, situa do a mais de 150
km par a ori ente. (Ca rai bas a bacia do Rio Curaga .)

Este planaIto inferi or e totalmen te recobe r to po r sedimentos ar enosos e
grosseiros , inconsolidados, prove nientes do Rio de Sa o Francisco. Perlo
do povoado do Serrote das Ped'ras ent ao aparecem aqueles espigfi es com
pridos e pouco esp essos qu e formam os espor fies claramen te visiveis de aviso
e carncteris ticos das imediacfies de J uazeiro, No dizer de Branner e pOl'
exame proprio sa o cama das de um quar tzito muito du ro, branco, compacto,
assernelhavel ao quartzo de fil jio ou ao nucleo dos pcgma ticos da Borborema.
Isso ae lao rnetamorficos quc sao. Brann er acha que sao os mai s velhos
testemu nhos duma serie metarrrorfica na regi iio e que pelo seu intense me
tamo rfismo ainda podem permanecer incolum es ao ciclo erosive atual. Aqui
estamos de pleno acord o eom Brann er e con idera rnos estes testernu nhos como
o horiz onte chave da estratigrafia das metarnorficas no noroeste da Bahia.
(4) .

No vale do Baixo Salitre, desponlam a floramentos de calcar ios identicos
aos de Bambui, geralmente mascarados pelo sedimentos quaternaries ou as
areias que recobrem 0 cristalino ate Juazeiro. Para Este e prox imo a cidade,
ini cia-se a area de afloramento s dos calcar ios da Caatinga, Branco , semi
poroses, urn pou co mai s compactos que os tr avertinos classicos,

Todavia, pareee ao autor salvo d ispos iciio e arranjn tectonico n jio iden
tificiivel nas suas r apidas estad ias na regifio, que as roehas desta ar ea sao
estratigr afi camente superiores aquclas descritas para 0 Tomhador de Jaco
bina. Seriam camadas superiores ao calcar ios Bambui, em tud o identicas
aos arenitos cho colate de Pirapora ou aos congeneres da Macaia, em Minas
Gerais.



..,...

ttl
0
t"'

.. o:\
0

to \ .
P0:

~- • A

.)....

to
....

~

>rn
Cj)
t'j
0
t"'

1 ,{ : i : \'Junooi'; 53 ~
0
t"'

':j·U.!NI .;<>

~
0

~""
I-'

. ........
<0
0>
0

••••.•••_.PEfl CURSO
oc:::z FOTOGRAFIA
~ AENEA ANGUlAR
~CALCAJtO B4iBUI
p::;::::::t:1CALCAFlfO OA
~CAAT' NGA

CONVEN

D CRISTAUNO
EALUVIUM

~ARENITOS
~BAMBU I ?
~SERIE DE
~JACO BmA

ESCALA

DESEMiO@)

6 1~2 IKid

l'



ALMEIDA ROLFF - GE OL OGIA SE RRA TOMBADOR 35

~.

A evidencia tectonica pode cr vislumbrada na regifio, poi s em Brejo
Grande ha mergulhos para NE ao pesso que em Brejinho eles sao Ieitos
para W. 1550 implica que, numa d'istfincia aparente de nfio mais de 3 km
haja anta gon ismo dcsl cs. Indicaria urn dobramen to anticlina l de .grande raio
de curvatura e com mergu lhos de linlra axia l suaves para orte. Ali as,
Branner tern esta mesma opinifio (4a ) .

As chapadas daquelas serras seriam nada mais que os topos nfio ero
did os dos anticlinais, entalhados os atuais vales nos sinclinais, dirigindo a
drenagem principal de Sui para Norte. A escarpa do Tombador de Jaco·
bina, correndo meridianamente, localiza-se paralela e a Este da Serra de Jacobi.
na. As escarpas dos "tombadores" dispostas entao em paralclos escalonados
bordejando a planicie uluvial do Sao Francisco. EsbOfSO geologico no de
senho n." 4.
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