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A Faixa de dobramentos sergipana, localizada na região Nordeste do Brasil, foi formada 
durante a colisão do Maciço Pernambuco-Alagoas com o Cráton do São Francisco. 
Compreende cinco domínios: Canindé, Poço Redondo-Marancó, Macururé, Vaza Barris e 
Estância. O Domínio Estância compreende as formações Juetê (conglomerados, argilitos, 
arenitos e diamictitos), Acauã (calcários e dolomitos), Lagarto (arenitos arcosianos, siltitos e 
argilitos) e Palmares (conglomerados, arenitos, siltitos e argilitos). Dentre essas unidades a 
Formação Palmares, objeto deste estudo, tem sido discutida sob o aspecto paleoambiental, 
principalmente na porção norte e sul do Domínio Estância, sendo nestes locais preservada na 
forma de grábens ao longo de falhas de reativação do embasamento, onde espessos pacotes 
de conglomerados, arenitos e brechas de falha são identificados. Os modelos atuais sugerem 
que esta sedimentação teria se dado como produto de processos costeiros e plataformais de 
ambientes dominados por maré e por ondas. Entretanto em sua área central estudos 
sedimentares ainda são escassos. Outro aspecto interessante mas pouco discutido sobre a 
unidade diz respeito à proveniência sedimentar macroscópica, cujas fontes estariam no Cráton 
do São Francisco. Trabalhos recentes de zircões detríticos sugerem idade de sedimentação 
máxima de 570 Ma para a unidade, o que favorece a hipótese de sedimentação mais jovem 
contrapondo modelos de sedimentação em que a unidade seria cronocorrelata a deformação 
da Faixa Sergipana. No sentido de contribuir com esta discussão o presente trabalho traz os 
resultados da análise de fácies, de associações de fácies, de elementos arquiteturais e de 
análise de proveniência realizadas ao longo de duas seções na área próxima ao município de 
Riachão do Dantas. Foi descrita até o momento uma associação de fácies de metarenitos com 
climbing ripples simétricas, com cruzadas acanaladas, plano-paralelas e maciços, sobrejacente 
a filitos e conglomerados sustentados pelos seixos com ou sem estratificação cruzada 
acanalada. Intepretações preliminares indicam a existência de sedimentação compatível com 
ambientes deposicionais fluviais, de leques aluviais com interação costeira. Do ponto de vista 
estratigráfico o empilhamento sedimentar sugere a existência de um sistema deposicional 
progradacional, de forma semelhante ao descrito na porção ao sul do Domínio Estância. Os 
resultados da análise macroscópica de proveniência realizada nos  conglomerados indicam até 
o momento composição variável, com contribuição de seixos de quartzito, quartzo de veio, e de 
álcali-granitos. O predomínio desta última litologia pode indicar como área fonte de sedimentos 
para essa formação a unidade Ortognaisses tonalíticos a granodioritos migmatíticos, com 
restos de rochas supracrustais (Cráton do São Francisco). Essas rochas migmatíticas 
apresentam neossomas com composição similar aos clastos mais abundantes identificados na 
contagem de seixos. Indícios de reativação de antigas falhas do embasamento, sugerem que 
este teria sido soerguido, e desenvolvido sistemas de leques aluviais que contribuiam  em 
direção ao ambiente marinho, percorrendo uma curta distância. As interpretações de dados 
obtidos em campo reforçam a ideia de que a sedimentação está correlacionada com ambiente 
fluviais, de leques aluviais com interação costeira. 
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