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RESUMO: A Bacia Sedimentar Lavras da Mangabeira se localiza na porção sudeste do estado 

do Ceará e possui uma área total de 60 Km2, sendo composta pela Formação Iborepi, que é a 

unidade basal e pela Formação Serrote do Limoeiro que representa a sucessão superior. Essa 

bacia foi afetada por abatimento de blocos em falhas normais que a segregou em três sub-

bacias. A sub-bacia de menor extensão, Iborepi, possui 2,2 Km2, as bacias de maior extensão, 

Riacho do Meio e Riacho do Rosário, têm 33 Km2 e 24,81 Km2, respectivamente. Limitando as 

formações Iborepi e Serrote do Limoeiro ocorre o Basalto Lavras da Mangabeira com idade do 

Jurássico Inferior. O embasamento da Bacia Lavras da Mangabeira é caracterizado por rochas 

metassedimentares neoproterozóicas do Complexo Lavras da Mangabeira. Os afloramentos 

estudados encontram-se na sub-bacia Riacho do Rosário, em corte de estrada vicinal ligada a 

BR-230, a sudoeste da cidade Lavras da Mangabeira. As rochas que correspondem a 

Formação Serrote do Limoeiro são composta por intercalações de arenitos brancos a 

vermelhos e folhelhos vermelhos e verdes que se arranjam em camadas tabulares e 

basculadas com mergulho de 400 para sudeste. A espessura da Formação Serrote do Limoeiro 

alcança 25 m. As metas deste trabalho foram descrever as fácies sedimentares e icnofósseis 

com objetivo de interpretar o paleoambiente dos depósitos da Formação Serrote do Limoeiro. 

Na área de estudo foram distinguidas quatro fácies sedimentares: a) pelito laminado (Pl) com 

lentes de arenito; b) arenito médio com estratificação cruzada acanalada (Aa); c) arenito fino 

com laminação plano-paralela (App) e d) arenito fino com laminação cruzada cavalgante (Acc). 

Os icnofósseis Palaeophycus e Cochlichnus ocorrem na base das camadas da fácies App 

geralmente ocupando menos de 5% do substrato. Palaeophycus striatus ocorrem na forma de 

tubos retilíneos a levemente sinuosos com preenchimento semelhante ao da rocha hospedeira 

e numerosas estrias finas descontinuas e paralelas ao tubo; exibem diâmetro de 9 mm e 

comprimento variando de 5 a 6 cm. Cochlichnus isp., são tubos simples meandrantes sem 

ornamentações, com diâmetro de 2 mm e comprimento variando de 1,5 a 7,5 cm. A 

predominância da fácies Pl sugere ambiente lacustre com predominância de sedimentação 

pelítica. A presença de camadas de arenitos das fácies App e Acc intercalados com a fácies Pl 

indicam proximidade das margens do lago. A presença de canais efêmeros é sugerida pela 

ocorrência da fácies Aa. Os produtores dos icnofósseis eram provavelmente organismos 

vermiformes detritívoros que habitavam as margens do lago por curtos intervalos de tempo. A 

baixa diversidade e abundância dos icnofósseis sugerem condições estressantes (altas 

temperaturas, altas taxas de salinidade e/ou baixas taxas de oxigênio) na interface água-

sedimento. Em resumo, a integração de dados faciológicos e icnológicos possibilitou a 

interpretação das condições paleoambientais responsáveis pela formação dos depósitos 

lacustres da Formação Serra do Limoeiro durante o Jurássico no sudeste do Ceará.  
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