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APRESENTAÇÃo

E

-trNTROpuÇÃO

OBJETTVo

Este trabalho ten por objetivo precÍpuo descrever a geo
logia do Nordeste Oriental do Brasil ao níve1 da escala 1/1.000.000,
en conformidacle com o mapa que the é anexo.
Trata-se cle um trabalho de integração, a partir de compi
1ação, composição e reinterpretação de vários mapas, geralmente e¡n
escalas maiores, conduzidas pelo autor nos últimos cinco anos, de
forma mais ou iltê¡ ts contínua e pré-estabelecida como programa de
pesquisa. Verificar-se-á que persistiu sempre certa ênfase ãs es
truturas e associações do pré-cambriano r por duas razões
inderã
veis. Primeiro, a vivênc ia/af.inídade do autor com estes tipos d;
terrenos ao longo de dois decênios de atividade profissional.
Se
gundor porque o objetivo remoto estabelecido ao início da pesquisa
fora essencialmente a Província Borborema, cono definido
por
ALMEIDA et a1., L977, eu€ exclui grande parte das coberturas sed!
mentares interiores e as bacias costeiras do Nordeste.
0 fato de preexistir un excelente napa geológico con no
ta explicativa na escala 1/1.000.000 (e inclusive identidade
de
propõsitos) para o Estado da Bahia explica também o plano secundá
rio outorgado ãs estruturas do Craton de São Francisco, âo sul da
Província Borborema.
O trabalho de pesquisa e levantamento de dados teve iní
cio no segundo semestre de 1928, tendo por meta a obtenção de uma
base geolõgica 1/1.000.000 adequada ao "Estudo das principais pro

víncias Metalogenéticas do Nordeste" referente ao Convênio CNpq/
/UFPE/SUDENE, Processo TT ,rz,z6s. Esta empreitada inter-departa.
mental da Universidade Federal de Pernambuco (Departamento de Geo
logia e Engenharia de Minas) contou co¡n a participação de vários
técnicos en suas diferentes especialidades, cabendo ao autor o en
cargo da parte de cartografia geolõgica básica des<le o início.
O
projeto extrapolou todas as previsões de dimensão, prazo e recur
sos financeiros, chegando aos dias de hoje com lanentável faceta
de obra cle circulaçao restrita, e com chances de publicação muito
remotas (problema de custos).

0 extraordinãrio fluxo de trabalhos geológicos no Nordes
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te foj. a razão de estipular a data de f982 para o ìnapa geolõgico
(dezembro de 1982), pois até então foi feito o acompanhamento e re
lação de todos os mapas publicados e a partir daÍ iniciada a forma
final do texto explicativo, aprimorando-se vários esboços de eta
pas anteriores.
A pretensão que este texto explicativo sirva de suplemen
to, mais que conplemento, e que o mapa seja auto-explicativo foi
meta perseguida desde o inÍcio de sua organi zação, embora nen sem
pre atingíve1.
Estes mapa e texto propostos cono Tese de Livre Docência
junto ao Instituto de Geociências da Universidade de São Pau1o,
tên outras razões que a busca de titulação pelo autor. Em primei
ro lugar cria a oportunidade para sua crítica e aprimoramento em
meio competente,e em segundo lugar, pelo fato de circunstanciar a
bi
edição deste trabalho, euê em sendo íncorporado ao acervo da
blioteca do IGUSP, possa ser disseninado e disposto a consulta pú
blica. 0 estímu1o do Doutor Urnberto Cordani, Chefe do Departamen
to de Geologia do IGUSP foi adicionalmente fator de considerável
peso.

r.2 -

r,fEToDoLoGrA

E

CONCEPÇÃO

A composição do napa geológico ao nilionésimo do Nordes
te não seguiu ordenadamente quaisquer manual ou bibliografia espe
cial ízada. A falta de um assessoramento contínuo foi sentida em
diversas oportunidades.
A concepção geral do napa e de sua legenda, a distribui
ção espacial de seus componentes e a definição destes componentes
usufruiran muito do exemplo do Mapa Geológico do Estado da Bahia,
1/1.000.000, de INDA e BARBOSA, 1978. Neste exemplo, o
autor
participou como consultor (Geotectônica e Geocronologia) e termi
nou como aprendiz de cartografia geológica, persuadido que traba
tho semelhante deveria ser feito para o Nordeste do Brasil. Subsidiariamente certa assessoria especializada foi colhida junto
ao
Setor de Cartografia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)
de São Paulo, com profícuo resultado,

As fontes de infornações, como será discutido, foram mui
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to diversificadas en origen, rocarização e extensão das áreas,esca
las e objetivos prinários. Muitos mapas inéditos e/ou de circura
ção restrita - do autor e co-autores da SUDENE e da UFPE _ foran
aproveitados nesta integração ao mirionésimo. Estas infornações
heterogêneas foran analisadas e integradas, recebendo sempre forte
componente pessoal de interpretação (contatos, terninologia,
estru

turas) ao seren vertidas para escala ao milionésirno,
Na t6cnica prirnária de redução dos diferentes napas fc
ra¡n utirizadas cõpias fotográficas e xerocópias, conforne
o caso
e a disponibilidade de ternpo e recursos. A passagen para a base
cartográfica pré-escolhida (folhas r/r,000.000 da Fundação IBGE)
foi feita em nesa de 1uz, exclusivanente pelo autor. Nesta tTans
posição de escaras foram seguidas uma série dp critérios pré-estã
belecidos na seleção, uso e distribuição das infornaçõus, pro.rrui
do atingir, dentro do possíve1, certa coerência e unifor¡nidade ¿ol

' Mas, se rocalrnente parece acrescida a densidade de inforna
çõesrn isto é u¡n reflexo rógico e deliberado en função do nível
e
dados

qualidade da infornação naquela área.
0s seus dornÍnios geol69icos (e seus sub_donÍnios) fora¡n
nascendo gradativanente ao longo da elaboração do napa, abstraído
de preconceitos terninol6gicos e geotectônícos. Esta constatação
natural da região, pronulgada neste napa, corresponde ao consenso
do conhecimento geológico atual, com respaldo anplo no conjunto de
caracterÍsticas geológicas gerais do e¡nbasarnento pré_canbriano. A
cobertura sedinentar não foi considerada na eteição dos donínios,
haja vista que ela já se desenvolveu herdando influência do subs
trato pré-estabelecido' A discussão objetiva corn coregas da uFpE
(H' BEURLEN) e da cpRM (8.J. sANTOs) foi decisiva na definição
fi
nal destes do¡nÍnios, cujos limites devem ser entendídos cono con
vencionais e ternporários , ã mercê do progresso dos conheci¡nentos.
No quadro de relações estratigráficas a subdivisão do
tenpo geol6gico segue em linhas gerais a do Mapa Geológico do Bra
síI I/2.500.000, publicado en 1981 pelo DNpM, sem nodificações de
vulto. No tocante ao Cretáceo foi adotada urna divisão dupla para

a época inferior (Ki, Kii), nais

-estratigráfica do Nordeste,

adequada ã realidade
como será conentado,

lito-crono-

Três tipos/dinensões ele¡nentares de boxes (l,S x 2 cn;
1,8 x 1,8 cn; 0,9 x 0,5 cn) foram concebidos, os quais isoladamen
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te, ou com composições, subdivisões e ornamentos de pronto disce.I
ninento (cerca de 23 tipos e sub-tipos) procuram sinbolizar
os
nais diversos contextos lito-estratigrãficos cartografados.
A ordenação na vertical , ordenado com o tempo, entre os
litossornas do mesrno do¡nínio (ou de sub-domínios contíguos) nem sen
pre pode corresponder ãs condições da natureza. Tirante este fato!
as interrogações e indicações alteïnativas apostas nas diferentes
colunas correspondem a deficiências e dissenções atualíssinas do
conhecirnento estratigráfico e geocronolõgico da região, a
seren

abordados a posterioni,

A sinopse que apoia este quadro de relações estratigráfi
cas' cono conplenento, procura condensar as características decisi
vas das unidades. Com ela se procura viabilizar a análise rápida
do rnapa se¡n auxíli.o de nota explicativa.
As convenções geolõgicas adotadas, na falta de urna fonte
oficial, procuraran seguir as reconendações da SUDENE, 1966 (Sírnbo
los e Nor¡nas) e de KREMER e GOMES , 1964, de franca circulação e
aceitação no No¡deste. Para as cores reconendadas por estes auto
res foi utilizada a coleção "MuIticolor Faber-Castel1-36 cores',,
que se mostrou adequada na elaboração.do "draft', inicial .

0 autor enfatiza, agradece e reconhece a paÌtj.cipação im
portanté das nuitas contribuições recebidas e utilizadas, condição
síne qua non de trabalhos de síntese desta natuïeza. Igualnente
reconhece a discutibilidade dos néritos deste tipo de reali-zação.
Mas, acredita na necessidade ínperiosa de se proceder periodica
mente estes tipos de trabalhos, e de que o autor seja o destinatá
rio exclusivo de todas as críticas,
1.3 -

AGRADECIMENTOS

No decurso de un trabalho delongado desta natureza as
contribuíções vão surgindo e se avolumam, em fonte, tipo, núnero e
intensidade, de forna incontroláve1. É difíci1 una palavra final
que traduza a sensibilidade e gratidão do autor. Ao nonear
as
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-5todos que nos ajudaran.
A Universidade Federal de pernambuco, que através do Cen
tro de Tecnologia (Dr. CARLOS DANTAS) e do Departanento de Geolo
gia (Profa, LUCIA S.S. BARBOSA) pelo apoio na concessão do estágio
de p6s - douto ranen to que possibilitou â conclusão desta tarefa, Aos
colegas das disci.plinas Geologia de Carnpo, pelo proveitoso convÍ
vio de campo, e pelos dados auferidos conjuntanente.
Ao Instituto de Geociências da U.S.p. e seu Departamen
to de Geologia Gera1, onde a atuação e o estímulo do Dr, Reinholt
EIlert e Dr. Unberto Cordani podern simbotizar todo apoio científi
co e hospitalidade recebidos em São paulo, de todos os colegas.
À Supeïintendência de Desenvolvinento CientÍfico do CNpq,
que através de diversas ''Concessões de Auxílios,' e de cornpreensão,
em várias oportunidades, constituindo o suporte inexedíve1 da pes
quisa geológica no Nordeste,
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que foran abordadas pelo autor,
Ã

CPRM
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pela coordenação bibliográfica, Ao setor
Pompeu Santos,
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E finalmente, a minha esposa e filhos, por suportarem,
(nen sempre pacientemente, é verdade) um esposo e pai que (preten
siosamente) escreve textos e compõe mapas geológicos de integra
çâo como obj tivo de tese, ao lonto de cinco longos anos.

Nesta oportunidade são expressas também homenagem
conhecimentos especiais a

re

HEINZ EBERT (põstumas)
KARL BEURLEN

A.

BASKHARA RAO,

do discipulo a que deram mãos firmes e incentivo nos prineiros pas

sos, o exemplo como profissionais desde então, e estímulo frater
no sempre, fatores deci.sivos da jornada/ opção até agora percor
ri da.
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2.1

SINTESE HISTÓRICA

Dentro do histórico da evolução dos conhecinentos geolõ
gicos do Nordeste (BRIT0 NEVES, 1973; BRITO NEVES, 197S), a parre
de cartografia básica vem se situa¡ de fato na etapa dita tecente.
Coube ao Professor H. EBER1 , do Curso de Geologia do Recife, Çom
seus levantamentos sucessivos na faixa do Seridó (19SS a 1970) e
adjacências, o mérito de instaurar esta etapa e nela se constituir
agente fecundo e referência usual . Nos seus trabalhos precursores
e na orientação direta ou indirèta de seus alunos, que ingressavan
(a partír de 19ó0) nos quadros técnicos da Superintendência do De
senvolvímento do Nordeste - SUDENE - fomentou-se una nova e inpor
tante fase na história da geologia do nosso país.
Antes dessa época (pré-1955) as contribuições ã geologia
regional raranente forarn traduzidas en napas. Alguns esboços geg
J.ógicos, secções, colunas lito-estratigráficas, etc. são conheci
dos, com n6rito inegável para a época, nas janais un acervo de car
tografia geológica de fáci1 acesso, e menção obrigatória daÍ pâra
nossos dias (vide CRANDALL e WILLIAMS, 1910, coûro exceção).
No presente, não

é fáci1 discorrer sobre a docunentação

geológica (cartográfica) disponÍve1 no Nordeste, e pronulgada nos
últinos 25 anos, pela sua pluralidade (en fontes e datas) e pelo
risco de se expor a onissões não conpreensÍveis. O número de ne
pas, em diferentes escalas e de diferentes áreas, selecionados pa
ra o presente rnapa ao milionésino não permitiu sèquer a composíção
de un gráfico (cartograna) de referência, recorrendo-se as referên
cias noninais. Não é possível, nem faz parte do objetivo assurnido,
nencionar todos os napas disponÍveis no Nordeste e comentá-los.
Salvo nelhor juÍzo, os napas escolhidos para conposição do nilio
nésino aqui apresentado,. correspondern ãqueles nais significativos
e de menção obrigatória.
Na análise desta docurnentação, que será

historiada por
suas fontes, se verifica rnuitos trabalhos paralelos e recobrimen
tos difíceis de se ordenar. se muito foi feito nestes últi¡nos zS
.

anos' reconhece-se que rnuito rnais e melhor ( apro fundarnen t o de esca
1a, solução de problenas persistentes) poderia ter sido feito con

-8os nesnos recursos. A distribuição lìeterogênea de

recursos,

D€

diante fontes diferentes em tempos diferentes, resultou en plogra
rnações eventuais e de prazos cultos, e nuita subdivisão de esfor
ços'

a)

Fase

"SUDENE''

A SUDENE, através de suas divisões de geologia (DGM) e
hidrogeologia (HG) e de sua subsidiária Cornpanhia Nordestina de
Sondagens e Perfurações (CONESP) , liderou o setor de cartografia
geológica do Nordeste, em todas as escalas, durante a d6cada de
60.

Foran muitos os projetos específicos,

corn

mapeanento

de detalhe e seni-deta1he, voltados para áreas onde havia referên
cia a bens rninerais, inclusive a pesquisa e exploração de águas
subterrâneas. No canpo de bens minerais, ¡nerecen rnenção os traba
lhos voltados para a scheelita (Seridó e adjacências), ferro (São
José do Belnonte), gipsita (Chapada do Araripe e áreas vizinhas) ,
cobre (Médio São Francisco) , chunbo e zinco (Chapada Diamantina) ,
asbestos (Baixo São Francisco), argilas, etc,, etc. No canpo de
hidrogeologia, a SUDENE e a CONESP foram pioneiras no Brasil en
napenanto hidrogeol6gico, em diversas escalas e típos de terrenos,
produzindo trabalhos c1ássicos na Bacia Potiguar, no Médio Jagua
ribe, no Alto Paraíba, no Alto Capibaribe, na Chapada Diarnantina,
etc. Várias séries bibliográficas (s6rie geologia regional ,série
geologì.a econôrnica, série hidrogeologia) surgirarn, sendo de con
sulta acessíve1 e obrigatória desde então.
No

final dos anos 60 e início da d6cada seguinte

aparece

ran os prineiros napas de integração geológica e hidrogeológica
regional , que coroaram a fase SUDENE: 0s mapas do Projeto Cobre
(Convênio con o DNPM, encerrado en 1964, publicado en 1970), a
Geologia da Folha seridó (FERREIRA e ALBUQUERQUE, 1969), os ú1t!
mos trabalhos de EBERT (1969, 1970) en Seridó e adjacências, e os
rnapas 1/500.000 de todo o Nordeste do Inventário Hidrogeológico
Básico.

Ainda do seio da SUDENE /Missão Geológica Alernã surgi
ram trabalhos importantes de napeanento geolõgico e pesquisa nine
ral, en escalas detalhes, no Vale do Curãçá-BA e no segnento noJ
te ocidental do Sistena de dobramentos sergipanos, apresentados

-9em 1973 (grande

b)

parte 1nédita destes trabalhos).

Fase

"CpRM',

0 bastão da SUDËNE passou gradativanente para a Compq
nhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, que a partir de Ig73
(Projeto Jaibaras) até o presente (projeto cachoerinha) tern conan
do do mapeanento geológico sisternático do Nordeste (escala
I/250.000, principaLmente)
.

0s diversos projetos do Convênio DNPM/CPRM _ Jaibaras,
Fortaleza, Jaguaribe, Cococi, etc., etc. - cunprindo preceitos do
Plano Mestre Decenal , conduzidos pelas agências da cpRM de Recife
e salvador, cobriram todo o Nordeste. Estes trabalhos incorpora
ram praticanente todos os mapeanentos preexistentes, da
suDENE,
DNPM, Escolas de Geologia, etc. e constituem un acervo notável,
ainda hoje ern processo de crescinento, independente de qualquer co
mentário crítico que se queira fornular, Estes napeanentos/pro¡e_
tos são todos de caráter ostensivo, e apesar de um núnero restrito
de volurnes e¡n circulação, são hoje de pleno dornínio púb1j-co, pela
sua abrangência e ínportância.
Ao Iado destes napas, sistenáticos e regionais, subsídio
valioso de napa nilionésimo ora apresentado (e do Mapa Geológico
do Brasil do DNPM, 1981 a ser discutido), a CPRM investiu err ou
tras áreas, mediante recursos de pesquisa própria ou a serviço de
contratantes. Há napas de superfÍcie e de subsuperfície de exce
lente níve1 cornpondo uma documentação irnportante, de áreas restri
tas, e de circulação controlada.

c) A Contribuição do DNpM
0 Departanento Nacional da produção Mineral
lado de un participaçãõ efetiva através de convênios
de Geologia, DNpM/Conpanhias Estaduais
etc.), ten atuado em faixa pr6pria, com t¡abalhos
geolõgico no Nordeste, esparsos no tempo.
DNPM/Curso

de
de

_

DNPM

*

ao
(DNPM,/CPRM,

Mineração,
mapeanento

e 60 devem ser mencionados os trabalhos
de ALVES e MORAES (19S2), KEGEL e coLaboradores (19óS, 1966), no
nédio e baixo São Francisco, que deven ser reconhecidos entre os
Nas décadas de 50
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pioneiros junto com os da SUDENE e do Curso de Geologia do Recife.
Entre estas incursões não sistemáticas devem ser salien
tados os reconhecimentos fotogeológicos de I,IOMES, BARROS e RAMOS
(1960-1964) em diversas folhas da parte central e centro-ocidental
do Nordeste, que foram aproveitados en vários outros mapeamentos
posteriores (escala de reconhecimento).
No período de 1974

a 1976, o DNPM organizou e editou to
dos os napas geológicos das folhas ao milionésirno que cobren
o
Nordeste (Jaguaribe, Fortaleza, Natal, etc.), utilizando-se inclu
sive de mapas produzidos pelo convênio DNPM/CPRM. Este conjunto
de mapas, cono trabalho de síntese e na sua escala constituem um
¡narco na evolução do conhecinento geológico regional. O mapa geo
lõgico ao nilionésimo ora apresentado ten neste trabalho do DNpM
um paradigma, pelo seu signifícado em ternos regionais, com o pro
pósito adicional de atualização condizente.
Atualnente, através de convênio com o Projeto RADAI\,IBRASIL,
o DNPM volta a editar uma série de napas geol6gicos ao milionési
mo (não utilizados pelo autor) iniciando um ciclo que se. propõe co
brir todo o país. As folhas de Fortaleza, Jaguaribe-Natal e Salva
dor iâ estão disponíveis (edição 1980, 1981) en várias bibliotecas.
0 mapa geol6gico do Brasil r/2,s00.000, darado de l9gr,
editado pelo DNPM, traz uma sÍntese - na escala e data - de muitos
méritos no gênero. Trata-se de uma fonte de consulta para muitos
anos, da região e do Brasil, para pesquisadores nacionais e do ex
terior.

d) A Contribui ão dos Cursos de Geolo ia da UFPE e UFRN
0s trabalhos de mapeamentos geológicos do Curso de Geolo
gia do Recife não se limitaram ao ponto de partida. Desde lgsg j?
mais cessou a fonte de mapas geológicos de detalhe, de áreas de j.n
terêsse cientÍfico e econômico, malgrado a crônica deficiência de
recursos.
Con recursos prõprios, ou mediante convênios
( SUDENE ,
CONESP, DNPM, Companhias Estaduais de Mineração, companhias parti

cularesr pr€feituras municipais, cNpq, etc.), eìn várias áreas do
Nordeste persisten trabalhos pioneiros de mapeamento geológico fei
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to por alunos (Geologia de Canpo I, II, III, IV, Dissertações

de

Mestrado) e professores do Curso de Geologia do Recife.Una atuação
esparsa, por circunstância, nas fecunda e abnegada, corno por exe¡n
plo, aqueles feitos pa Bacia Costeira pE-pB-RN, na Chapada do
Araripe, nas Bacias do Médio Jaguaribe, na Bacia de Jaibaras, nas
,provÍncias scheelitÍfera e pegnatitífera do seridó e do ceará, no
agreste (Carpina, Timbauba, Bezerros) pernanbucano, en Condado_
-PB, Salgueiro-PE t etc. , etc. Estes napas geológicos , geralrnente
de detalhe, tên sido suporte substancial e via de regra absorvidos
por todos os trabalhos de integração de escopo regional , apesar de
sua circulação linitada (poucos núneros) e nodesta apresentação.
De

idêntica forna, e no nesmo espírito, deven ser

¡nencio

nados os trabalhos de alunos e professores do curso de Geologia de
Natal. Nos últinos cinco anos iniciou-se uma contribuição de real

ce, voltada para geologia econônica, geologia estrutural e petrolo
gia, mas com incipiente cabedal de napas geológicos de detalhe, de
inestinãve1 va1or.

e) A Contribuição da pETROBRÃS
A contribuição da PETROBRÃS no conhecinento e na carto
grafia das bacias sedinentares do Nordeste tem sido inportante e
sern paralelo. Sejam napas da escala de detalhe (Mapas l/S0,000
da Bacia Sergipe-Al agoas , 197S, Convênio DNPM/PETROBnÃS) ou mapas
de integração (Bacia do parnaÍba, 1/r.000.000, Arnada- Recôncavo-Tu
cano-Jatobá, 1/500.000), há un consideráve1 acervo formado, insubs

tituível no gênero/ área .

No tocante aos terrenos pré-cambrianos, há incursões e
rnapeanentos nais raros, potén de destaque cono aqueles de RICHTER
e PONTE' 1964, HttMpHREy e ALLARD, 1969, nos altos inrermediários
ãs bacias sedimentares.
Nas bacias sedinenta¡es do Nordeste, em

gerat, onde f"l
tou a participação da pETRoBRÃs (rneios e experiência) nota-se níti
da retração do conhecimento geológico en geral .
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f) Outras

Cont r

ibui

oes

diretos dos mapeanentos da SUDENË, CPRM,
DNPM' etc. dantes mencionados, vários estados nordestinos vêrn edi
tando (desde 1975, o ceará) mapas geológicos estaduais, en escaras
de reconheci¡nento. O Ceará, Bahia, pernambuco, paraÍba já têm na
pas disponÍveis, estando en fase cie execução o Rio Grande do Norte
(re-edição) e Alagoas. rsto traduz una mentalidade nova, salutar
e promissóra,.. que adveio coln o acesso de geóJ.ogos aos cargos de
Cono produtos

decisão nestas conpanhias

es

taduai

s

.

Finalnente deve¡n ser mencionados, ainda que seja irnpossí
vel discrininar, os trabalhos de napeamento geológico de detalhe
concentrado no No¡deste por enpresas de nineração, particulares
(inurneráveis) , estaduais e para-estatais (Nuclebrás, Nuclan, CpRM,
etc,l. Nas áreas rnais pronissoras de bens minerais ISeridó, Jai,ba
ras, Santâ Quitéria, Cachoeirinha, etc,) jâ não é rnais possíve1 um
inventário de todos os estudos e napas, na sua grande naioria de
carãter sigiloso ou de circulação extrenamente restrita. se¡n dúvi
da, o registro é válido, e é resultado direro ou indireto que os
napeamentos geológicos dos últinos 25 anos sementaram progïesso e
denanda de novos conhecinentos.

2.2 .

COMENTÃRIO CRITICO

Surnariando as colaborações discutidas, o Nordeste dispõe
de napearnento geológico de toda região na escala I/250.000 (pril
CiPAINENIE CPRM/DNPM) E iNfEriOrCS (SUDENE, DNPM, DNPM/RADAMBRASIL,

en preparação). Ern escalas l/100.000 e 1/50.000 (e superiores) . a
estinativa é que cerca de 40s" da região já esteja coberta, nas con
soante áreas nuito espaçadas entre si (bacias sedimentares, áreas
de produção mineral nais ativa ou pronissora, etc,), grande diver
sidade de autores, e circulação restrita dos mapas.
Na cidade do Recife,
DNPM-4ç

Distrito,

CPRM

junto ãs bibliotecas e mapotecas

e centro de Tecnología da uFpE, está

tradQ. a ¡naioria deste consideráve1 acervo.
Não

faz parte do objetivo deste trabalho,

conpetência urna dissecação

crítica neste acervo

do

concen

ne¡n é da sua
de documentação
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cartográfíca geolõgica, consubstanciad.ó funda¡nent a rrûen t e nos ú1
tinos 25 anos. Alguns problenas genéricos do presente instante
do conhecimento deve¡n ser Ìeportados, pe10 reflexo que têm na des
crição e entendinento da geologia regional , especialnente quanto

à lito-estratigrafia.

primeiro lugar, ressalta-se a qualidade não uniforme
de todos os na.pas, e o fato de ¡nuitos deles não se coad.unarem
ern infornações litol69icas e estrututais - con o esperáve1/exigí
vel pela escala que estanpan. Há una série de decorrências preju
diciais deste fato, diretas e indiretas.
Ten sido prática comun o tnapeanento de feições genéricas
de metamorfisno regional (xistos verdes, xistos pretos, nignatitos) en detrinento da cartografia de litossomas p.d., e conseqüen
te adoção de ter¡ninologia lito-estratigráfica operacional(cachoei
rinha/ Cruzeta, Salgueiro/Serid6, Uauá/Caic6) . Tais unidades,
for¡nuladas e¡n escalas inadequadas, serni-detalhe e reconhecinento,
ganh arn/ganharan rapidarnente foros de unidades fornais (pelo uso,
pela repetição en napas subseqüentes) , decididanente difíciI
de
seren posteriorrnente erradicadas. Esta prática sinplista e inad
vertida tern grassado com insistência, de una ãrea a outra, próxi
rna ou longínqua, e corn isto tern afrontado a prõpria cornpartimen
Ern

tação paleogeográfica/geotectônica regional , con repercussão
sa no conhecirnento estratigráfico e estrutural (adaptações e
versões tê¡n sido constatadas).

dano

in

A vinculação do aspecto 1itológico de campo tem estado
tão arraigado às designações de mapearnento "clássicos" que é difÍ
cil ser convincente quando se fornula que nen todo nignatito (caicó,
Uauá, Caraiba), micaxisto (Seridó, Salgueiro), quartzito(Equador),
etc. precisaln estar relâcionados no espaço e tenpo con aqueles
"padrões" do Seridó e do Médio São Francisco.
Outro tipo de problena é a pré-fixação de colunas lito-estratigráficas a tipòs litológicos. Como por exenplo, no Seri
dó (en vários trabglhos) , se tentou fazer de una unidade quartzí
tica ("Equador") ou carbonática ("Quixaba") horizonte de referên
cia da coluna. As recorrências naturais de una seqttência netasse
dinenta¡ são suficientes pata conprometer o napa geológico e a
coluna assín edificado.
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l/250.000, na temeridade (inacei
táve1-) de cometer erros de l-ito-estratigrafia, forarn estipuladas
longas colunas horizontais, não obstante as infornações estÌutu
râis e estratigráficas clar j.videntes, na prõpria leitura do(s) na
pa(s) apresentado (s) .
\-outros rnapas, de escala

Estes vícios de rnapearnento geol6gico constituem u¡na heran
ça pesada ao conheci¡nento da geologia e da lito-es tratigrafia re
gional. Con raras exceções, todos os termos Iito-estTatigráficos
em uso no Pré-Canbriano do Nordeste dernandam apenso (acepção de
quem ? onde ?, quando ?, que escal.a ?), e no ¡nÍnino urna redefini
ção radical dentro dos requisitos básicos exigíveis,
J-a

foi

co¡nentado

o paralelis¡no de trabalhos geológicos

entre diversas entidades do governo. Há registros de cõpias en
datas diferentes de rnapas geoLógicos em mesna escala,
sem uÍl
acr6scirno sequer no conhecirnento. Poï exenplo, o agreste rneridio
nal de Pernambuco está napeado pelo nenos cinco vezes en escalas
1/250.000 e l/500.000, s e¡n modificações de vulto nas diversas edi
ções. No Serid6, a repetição de rnapas (corn ligeiras rnodíficações
é verdade) e escalas é flagrante, enguanto os principais problg
rnas estruturais e estratigráficos permanecen, e con eles po1êni
cas cansativas,
Estes pïoblemas são o legado de urn estágio que não se
pode evitar na trilha da naturação dos conhecimentos. Os conen

tários feitos

descritivo, abordarn o consensual , e no
nráxino têm apelo de crítica construtiva, que reconhece a
esp!
nhosa tarefa dos geólogos pioneiros da cartografia bãsica do Nor
deste (entre os quais o autor se acha incluído), e a inevitabili
dade de tais trans tornos .
têrn cunho
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Ë LIMITES DA PROVÍNCIA

BORBOREMA

A definição original da Província Borborerna (ALMEIDA et
aI ., T977, 1981) como entidade de nobil-idade tectono-termal no
Ciclo Brasiliano, pressupôs entre outros corolários que:
i) 0s linites da provÍncia são convencionais por defi-

ii)
iii)

nição.
A provÍncia definida corresponde apenas. a parte de
u¡n desenvolvinento nais extenso que ten continuida
de no enbasanento das províncias confinantes.
A posição entre dois núcleos cratônicos sinbrasilia
nos, São Francisco (ao su1) e São Luís (ao norte).

geológico de integração apresentado focaliza
a
Província Borborena e partes das províncias que lhe são confinan
tes, obj etivando tanbén díscutir a natureza geolõgíca destes lini
tes.
O napa

0 flanco leste da Província ParnaÍba obse¡vável no mapa,
co¡no será demonstrado, nostra arranjo e esttuturação na dependên
cia direta do enbasanento do Borborena,
toda conpa r t inen tação da provÍrrcia
Costeira, no Nordeste, desde a própria configuração paleogeográfi
ca, se verifica una conponente de herança das estruturas do emba
samento sotoposto, advíndas da Borborena.
Da nesma forrna, en

Estas observações prelininares con relação ãs provÍncias
rnais novas de cobe¡turas são tangÍveis, sen dificuldades, da ob
servação direta do napa apresentado. São limites circunstâncias,

por erosão,

relação ã Província São Francisco, mais antiga e es
tável (Craton) no Ciclo Brasiliano, é necessário discutir alguns
aspectos de seu linite com a Borborema, tendo ern vista a nítida
conexão física, de canpo e napa entre seus elenentos lito-estru
turais. 0 linite entre estas províncias acha-se relativanente bem
definido apenas a sudeste do napa, consoante o traço rnais ou n9
nos linear (Baixo Va za-Barr is / Curaç á) que confronta a estrutura
detalhado
ção da Faixa Sergipana com o seu antepaís, cono será
Corn
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posteriormente. Esta delimi tação, jâ preconi zada na definição
clas províncias foi subsidiada posteriormente poï estudos geológl
cos e geofísicos conduzidos por'RAND et 41., 1980.
e sudoes te,
No entanto, con relação ao linite ao sul
com a Província (Craton <1o) São Francisco, formulado em bases teõ
ricas, poucos dados foram acrescentados, em tríve1 muito prelimi
nar. Do ponto de vista estrutural há alguns registros de mudan
-area do tvtédio
ça cle padrões de deformação de norte para o su1 São Francisco - obtidos em anãlise de reconhecimento por SANTOS
e CALDASSO, 1978 e JARDIM DE SÃ e HACKSPACHER, 1980. As deforma
ções mais recentes (braf,lianas ?) parecem suavizar gradativame3
te de norte para sul, configurando pois limite tipo transicional.
No trato das determinações Rb/Sr (BRITO NEVES, 1979) ob
(ao
seïva-se discernimento entre domínios de idades brasilianas
norte) e pré-brasilianas (ao su1) a partir do paralelo go00S. As
determinações K/Ar, eil menor número, Tatifica¡n de certa forma a
observação anterior, e nostram que a influência (ternal) do Ciclo
Brasiliano se estendeu até o paralelo 9o20'S, pelo menos.
Esta zona de transição inter-províncias coincide em par
te com um feixe de curvas gravinétricas de -50 mi-1iga1s que se
gue aproximadanente a fronteira Piauí-Bahia (MOTTA et â1., 1979)
e que delimita brusca zoîa de anomalias positivas situadas mais
es tas
para o norte e noroeste. Ao longo desta zona, QU€ soma
características de transição de padrões estrutural, geocronológi
limite
co e gravimétrico deve ser atribuÍdo provisoriamente o
sul da Província Borborema (como feito por DAVINO, 1980). O re
exame deste problema, €r caráter multidisciplinar e escala de de
talhe ê imprescindíve1 para o futuro.
O Craton de São Luís (extensão brasileira do Craton do
Oeste Africano) ocupa uma extensão geográfica muito reduzida,sen
do extensivamente recobgrto por coberturas proterozíicas,eopaleo
zíicas e faneroz'oicas (principalmente) conf orme ABREU et ê1. ,1980'
De tal sorte que sobram razões para enfocá-1o como parte do ernba
samento das províncias sedimentares, Parnaíba e Costeira. A ãrea
de exposição mais prõxima da ProvÍncia Borborema dista cerca duas
centenas e meia de quilômetros, o que torna ousadd e contra-indi
A
cado, to momento, qualquer aná1ise nas relações de limites.
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referência é feita ao Craton de São Luís, ao su1 do qual se reco
nhecem estruturas brasilianas (Grupo Gurupi) que poden ou
não
ter vínculos físicos com Yqueles do Borborerna, mas não existe sub
sídios para discussão deste tena nesta oportunidade. O rnaciço
de Granja, possível fração narginal do Craton de São LuÍs será
abordado cono partícipe do DomÍnio Rio Coreaú (I).
3,2 -

O NÚCLEO CJìATÕNICO SINBRASIL]ANO

Na fração da períferia norte do ernbasamento do Craton
de São Francisco, destacan-se prirneirarnente as rochas gnáissicas

e nignatitÍcas (4, M), graníticas (Y1), e restos náficos e ultra
¡náficos (mb, ub), e mais restritanente, quartzitos (qz). São ro
chas de idade arqueana, retrabalhadas em parte no Ciclo Transarna
zônico, que prèdorninarn no enbasarnento da provÍncia, nos charnados
"b1ocos" Serrinha-Uauá (a sudeste) e "Lençois" a sudoeste, con
forne INDA e BARBOSA, 1978 e BRITO NEVES et al ., 1980, entre ou
tros. Estas unidades, com estruturação subneridiana, adentran
nitidarnente e se integran ao ernbasanento dos sistenas de dobra
mentos da Borbore¡na, tornando difíci1 precisar delinitações, no
conhecinento presente.
No bloco "Serrinha-Uauá" podem

ser vistos esparsos rena

nescentes supracfustais vulcano-sedi¡nentares (Tui, Tfi, Tcp) de
baixo grau de metanorfisno, incluindo rochas cá1cio-si1icáticas,

filitos, netabasitos, quartzitos, etc. Estas litologias cornpõen
co¡n seu enbasanento exenplos de terrenos do tipo "granito-greens
tone',' discutida por MASCARENHAS , L979,
No bloco "Lençois" cabe destacar a presença de cobertu
ra eoproterozóicas diversificadas ¡netacarbonáticas, forrnações
ferrÍferas, xistos, quartzitos, etc., da Unidade Coloni, incluin
do una suite de granitos e granodioritos (yr), vinculados ao Ci
c1o Trahsanazônico, que serão discutidos posteriornente (iten
6.3.1).
As demais coberturas (proterozõicas e faneroz6icas) ob
servãveis na zona de lindas do Craton de São Francisco se esten
dern ã Província Borborema e serão objeto de análise no monento
oportuno,
O tratanento desta Provínc i a/ Cra

ton de São

Francisco
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é feito de passagem, por não ser ela o objetivo do presente tex
to.

3.3.

ELËMENTOS GEOLÕGTCOS PRINCIPAIS DA BORBOREMA

3.3,1 - Discri¡ninação
A aná1ise do mapa geolõgico regional pernite separar no
embasamento da Províncía Borborena dois tipos fundamentais
de
terrenos pré-carnbrianos, de forlna independente de qualquer c ono
tação geotectônica! e em prineiro plano:

a) 0s terrenos gnáissico-mignatitÍco-graníticos
b) 0s terrenos rnetassedinentares e metavulcano-sedi¡nen
tares, ou cinturões de netamorfitos
Esta constatação geológica prirnária, fundanentada em
asse¡nb1éias de litologias e padrões de defornação (1ito-estru
tural) é ctarividente desde a escala de reconhecinento, ainda
que o rnosaico cornplexo fornado por estes tipos de terrenos nen
senpre sejan dernarcados por fronteiras conspícuas. A dualidade
destes tipos cat'acteríza a provÍnc i a .
c) Elenentos estluturais de igual orden na região en
aná1ise são os "lineamentos,' ou "geofraturas,', consoante posi
ção interna, externa e delinitante dos tipos de terrenos acima
assinalados. São senpre rnarcados pela linearidade das zonas
cataclásticas e niloníticas forrnadas, e constituen conponente
de inportância relevante no traçado, arranjo e distribuição das
linhas estruturais da provÍncia como u¡n todo (Fig, l).
d) As rochas rnagnáticas tên no Nordeste do Brasil, ex
traordinária expressividade, corno destacado no napa geolögico,
especialnente no caso das litologias graníticas e afins.
feições e caracterÍsticas destas rochas, aspecto de sua distri
buição espacial e temporal serão considerados eÍì diversâs opor

.

tunidades,

e) As coberturas pfesentes nesta província se nostran
esparsanente distribuídas, e são nuito variadas en iitologia,
tipos estruturais e distribuição no tenpo geológico: pr6-ca¡n
brianas, eopaleozóicas, paleozóicas, nesozõicas e cenozóicas.
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Apesar de rarefeitas, são marcos de eventos irnportantes e dis
tintos da evolução geológica regional (e de províncias vizinhas),
a1ém do que refletem muito das descontinuidades do embasarnento
sotopost.o,

3,3.2 -

Zoneamento Geológico

principais da
víncia permite propor una subdivisão territorial- en cinco
nios, en caráter de experiência, os quais facultarn melhor
O concerto dos elenentos geol6gicos

pro
dorn!

apre

ciação de conjunto e aná1ise (e planej amento) do mapa geológico
regional. Esta proposição fundanentada en bases prinarianente
geol69i.cas se nostrou posteriornente e de for¡na subsidiária, in
pregnada de aspectos geotectônicos r magnatogen6ticos, netaloge
néticos , etc,

Verifica-se un arranjo interessante e sinétrico dos do
nínios geológicos da região, a partir da apreciação do mapa, con
densado na Fig. 1e sua subseqtlente Fig. 2, a saber:

I-II) Dois domÍnios geológicos, mais externos,proxinais
aos núc1eos cratônicos, estruturados quase diagonalnente entre si
(I-NE/SW; II-NW/SE), tendo en conum a preservação de seqtlência
netassedinentares de baixo grau, con inportante contingente de
rochås carbonáticas (rochas graníticas en quantidâde discreta)
e coberturas dobradas.

V) Una zona centÌal, que atravessa toda região de

su

doeste para nordeste (NNE-NE,/SW-NNE), com predonÍnio de exposi
ção de netanorfitos epi e nesozonais, cortados por vários tipos
de rochas graníticas. Este donÍnio central acha-se segmentado
por lineanentos en três subdo¡nÍnios contÍguos (Va, Vb, Vc).

III-IV) Dois do¡nínios geológicos

em

posição internediá

ria aos ¿interiormente discrininados, nos quais predoninarn ern ex
posição terrenos gnáissico-rnigrnatíticos e nignatítico-granitícos,
rochas infracrustais, Ora estes terrenos formam extensos núcleos
("naciços") , nais ou ¡nenos ben individualizados; ora estes ter
renos se expõen, entre feições reliquia.res de rnetamorfitos ("sis
tenas vestigiais"), que conpõern bandas, faixas, etc, de
dinen
sões ¡nodestas e

distribuição

esparsa.
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3,4 -

DUALIDADE FUNDATÍENTAL DOS TIPOS LITO-ESTRUTURAIS
DA REGIÃO

3'4'1 - Terrenos Metassedimentares ou Cinturões Metamórficos
9s_tistemas de Dobramentos

0s terrenos metassedi¡nentares e meta vulcano-seclimentares
da
província se acham distribuíd.os em zonas mais ou menos lineares
por toda a região nordeste, alternando con os teïïenos gnáissico
nigmatíticos. A designação informal de faixa ou sistema de dobra
mentos (tradução rivre de "ford bert" ou "folded be1t,,)
tem si¿ã
aplicada a estas zonas de dobranento e metamorfismo, ou partes
de
sua extensão total, cumprindo-se un tratamento geográfico
e geoli
gico, para melhor veícular os ensaios expositivos como em
BRIT9
NEVES, 1975 e ALMEIDA et al., Ig77.
Nos mapas na escala de reconhecimento, râ anã1ise de
cam
po e na observação de imagens fotográficas e afins, estes
cintg
rões de rnetamorfitos prontamente se destacam como tratos geolõgi

cos distintos dos seus vizinhos, essencialmente gnáirri.o-rig*ã
titícos ' No estudo na escala de detalhe a separação entre
estes
contextos lito-estruturais oferece gerarmente alguns problemas,
e pela extensão de terrenos de um domínio a outro, e a concepção
de uma passagen brusca não pode ser mentalLzad,a.
As formas assumidas pelos sistenas de dobramento são
nuito variadas, ovalares, rotangulares, etc., sendo geralmente
alongadas consoante às direções estruturais de seus metarnorfitos.
Estas formas atuais são resultados finais do processo multifásico
de dissecação erosiva e de outras injunções de cunho estrutural,
como os linearnentos, falhas, zonas marginais arqueadas,
etc.
0 arranjo destes sistemas é, de uma maneira geral,na am
pla forma de um leque, alternando com os terrenos gnáissico-ri;
natíticos, do craton de são Francisco, âo su1, do núcleo cratôni
co de São Luís , åo norte. 0s sistemas nais externos da região
(Sergipano, lr¿é¿io Coreau) guardan disposição praticamente
ortogo
nal entre si. Os demais sistemas (ditos interiores) se distri
buen desde a direção E-W até a direção N-S, de forna que
todos
eles atingem a linha de costa diagonalnente.
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A posição mais externa de dois sistenas (ditos
nargi_
nais) e a proxinidade de núcleos cratônicos, têm implicações lito-estruturais considerãveis, suficientes para uma classificação a
parte destes segnentos,
São observadas francas conexões entre os diversos siste
con raras exceções, e como a histõria evolutiva é nuito con

nas,
plexa, torna-se difíci1 conjeturar-se sobre a forrna e extensão

do

arcabouço paleográfico dos mesnos,

As designações usuais dos sistenas (pajeú-paraÍba,Riacho
Pontal-Piancó/Atto Brígida-Serid6, Jaguaribeano, etc.) deven ser
figuradas na exata di¡nensão de compartinentos geométrico-estruturais de referência, para facilitar a dissertação da região. É ¡us
to, porõrn, que numa região variada e extensa como é esta, toda
vez que se raz a apreciação destes compartinentos se reúna una sé
rie de características geolõgicas rnais ou nenos próprias e não

transferíveis.

0s siste¡nas de dobra¡nentos corresponden ã áreas muito e
diferencíalmente trabalhadas pela erosão, e são nuito acidentadas
do ponto de vista geonórfíco. Esta erosão diferencial forna fei
xes de cristas residuais ("serras") das litologias nais resisten

tes

o "trend" estrutural dominante. Há casos extrenos de arrasa
nento erosional , e de nodo geral há una expïessão topográfica ng
vinentada e definida que caracteriza e pontifican estes tipos de
terrenos, e suas estruturas lineares.
consoarite

características fundamentais destes tipos de ter
renos, pela prõpria definição, é a assenbléia de netamorfitos pre
sentes. Nos sisternas interiores há predonÍnio de litologias psa
níticas e pe1Íticas, corn seqüências variadas e nesno semelhantes
de un sistena para outro: quartzitos, nicaxistos, filitos,
netas
siltitos, etc. con rochas calcárias e cá1cio-siricatadas ocoïren
do de nodo subordinado, A presença de rnetavurcânicas associada5
a estes netassedinentos terrígenos ten sido crescentemente iden
tificada en vários sistenas, tendo papel particularmente importan
Una das

te en alguns deles.

Nos sistemas narginais n embora as seqttências terrígenas
estejam presentes o destaque e traço característico é o contingen
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te de rochas carbonáticas, constituindo unidades l-ito-estratigráfi
cas be¡n definidas co¡n nilhares de netros de espessura, inseridas
entre outros netassedimentos terrígenos.
No seio destes estágios estratigráficos inportantes, é
possível distinguir exposições de rochas do embasanento, infra-es
truturais, geralrnente rochas gnáissico-mignatíticas e nesmo grane

líticas.

Estas exposições não são devido apenas ì ação exclusiva
erosão, nas tên causas ligadas ã prõpria evol-ução do sisterna cono
urn todo, ou se j arn, razões geodinâmicas prinárias.
Neste aspecto, cabe destacar os sistemas onde existe pre
servação de seus estágios estratigráficos, ou onde eles são plena
nente reconstituÍveis ("orogenic be1ts"), e as exposições do embasanento são restritas, Há alguns sistenas onde o embasanento se
expõe extensivanente, restringindo as litologias
supracrustais a
faixas estreitas ("schist belts") ou a localização deterrninada e
pouco expressivas e¡n área ("vestigial facets"). Nestes casos a
distinção do ernbasarnento dos ostágios estruturais e estratigráficos
nais inferiores se torna quase senpre una tarefa difíci1 e polêrnica.

0s siste¡nas de dobra¡nento constituem tanbén donínios rne
ta¡n6rficos distintos. O netamorfisno regional predoninante é do
tipo plurifacial, com fácies xisto verde a anfibolito
presentes
praticamente en todos eles. A hist6ria dos eventos metanórficos
e dos tipos de rnetamorfismo presentes são variáveis de um sistema
a outro e estão ern fase incipiente de entendirnento,
0 neta¡norfis¡no de contato te¡n caráter discreto, restri
tos ãs auréolas dos corpos intrusivos. O neta¡norf isrno dinâmico
incide en vários sisternas, com distribuição linear e caráter sobre
posto, l ong i tudinalnen te associado ãs zonas de geofraturas.
Outra caracterÍstica saliente dos terrenos ¡netamó¡ficos
é a linearidade irnpostas aos seus traços de fol-iação. As linhas
estruturais são bem rnarcadas e poden ser seguidas por dezenas, cen
tenas de quilômetros, segundo trajetórias retilÍneas ou con algu
mas deflexões, sen perder a nitidez e a continuidade (inclusive e¡n
aerofotos ) .
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Esta configuração proeminente é resultado de uma histö
ria polifásica de deformação, em geral, atribulad.a pela ação das
zonas de geofraturas, e cujo ciesenleio se processa de forna ainda
1.enta e embrionária en alguns sistemas. Este estilo
holomérfico
apresenta alguns bons exemplos de vergência (de Sn ou de So) estrJ¡
tural definida no sentido dos terrenos gnáissico-migmatíticos que
ladeiam os cinturões metamórficos.
decorrência natural, das fases de evolução estTutu
ral e metamórfica, os terrenos metassedimentares tanbém apresentam um comum padrão geocronol6gico. Uma delongada atividade geoló
gica 'e reconhecida em todos e1es, incluindo episódios deposicio
nais, magmáticos, metamórficos e defornacionais, cuja reconstituição no tenpo está em processanento ainda. No entanto, na naioria
dos sistemas têm sido obtidos isócronas Rb-Sr dentro do âmbito do
Ciclo Brasiliano para o metamorfismo regional, e se têm estabeleci
do vãrias fases de penetração de rochas ígneas e rejuvenescimento
isotõpico. A etapa mais bem narcada e coerente segundo diferentes
nétodos radiométricos, é a de fecho deste desenvolvirnento (510
450 m.a.), inclusive o acesso de intrusivas fissurais,
pegnatitos
e resfrianento regional.
Como

todas as características acima estipuladas, a clas
sificação geotectônica adequada para estes terrenos enfrenta mrri
tas adversidades, e alguns revezes teïmino1ógicos, pois é preciso
rever vãrios conceitos e escolas de conhecimento, e se envolver no
conflito pernanente de modelos de desenvolvimento.
Com

As designações dentro da raíz "geossincríneo", seja na
acepção das suas fontes principais (H. srILLE, J. AUB0IN), ou seja
nas acepções e adaptações posteriores dos membros das escolas ''fi
xista" (MURATOV, 1962; ZONENSHAYN, 1967; BUKHARIN e pyATKov, rg7s,
etc.) e "mobilista" (MITCHELL e READING,1969; DËWEy e BIRD, 1g70;
DICKINSON, 1970, etc.) esbarram sempre em obstáculos insuperáveis
e r¡m certo grau de artif icialismo.
Os consensos destas escolas sobre paleogeografia, sedi
mentação, magmatisno, evolução estrutural, etc., são definitivamen

te de compatibilízação difícit,

ea

des

ignação de

geoss

inclÍneo
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corre senpre o risco inarredável de conprornetinento.
O problema senântico é crõnico, una vez que jã em 1973,
I^l.i{.BUCHER (in I{HAIN e SCHEINMANN, 1962) propusera o terno "rtobile
be1t" para substituir os óbices suscitados pelo terno "geossincll
neo", A expressão "nobíle belt" ten sido aplicada con freqtlência
nos últinos anos, en especial no continente africano (ANHAEUSSER'
seguida
1969, 1975; KRöNER, r972, 1976, rg77). Esta atitude foi
por inúneros pesquisadores brasileiros (I'ÍASCARENHAS , 1973 ' PEDÆIRA

er al ., 1978; MELLo, 1979; CoRDANI, U,, 1978, etc'), con

repercus

são na Província Borborema.

Dentro desta corrente de designações, na descrição das
principais feições e do desenvolvimento geológico (corno ern KRöNER'
1980a, 1980b) dos cinturões nóveis africanos são encontrados seme
nesno
thanças con os sistenas de dobranentos do Nordeste' Até
quanto ã classificação (loca1ização geológica, preservação ou não
da sup r a- es trutura) aqui jã prelininarmente esboçada.

A utilização de "mobile belt", pelo seu caráter aparente
mente neutlo, descritivo e de certa for¡na atualizado, traz algunas
vantagens. Mas de forrna alguma coloca um selo en todos os problemas aqui aventados. Senpre persistem alguns aspectos en descober
tos, sen paralelos, ou que não podern ser solucionados por neros
exercícios de conparação baseada em bibliografia'
Ademais, os nodelos geodinârnicos para evolução crustal
destes cinturões nõveis, na .4frica cono aqui e alhures ' continuan
cono questões não respondidas, ou respondidas de forma controversa
ou insatisfatória, (colisão continental , "negashears", etc.) ' de ng
do geral .
3.4.2

Terrenos gnáissico-nignatíticos (A) e mignatit;!S.o-graníti-

cos

(M)

inter
Os terrenos gnãissico-rnigrnatítico-graníticos se
põen e rarnifiCan com os terrenos ¡netassedinentares ao largo da Pro
vÍncia Borborema, sendo cornun se observar a extensão destes terre
nos na infra-estrutura dos terrenos netassedinentares.
Estes tipos de terrenos constituen donÍnios geol69icos
ben distintos dos dornínios vizinhos por una série enuneráve1 de
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earacterísticas lito16gicas, metan6rficas, estruturais, geocronol6
gicas

, etc,

As forrnas dos "naciços" são nuito variadas, sendo usual
nente poligonais, ovalares ou rnuito irregulares, con contornos ma1
delíneados, não sendo raras as vezes que apresentan bordos retilí
neos, subsidiados por zonas de falhanentos. As extensões territe
riais varian cons i de rave lnente na ordern <le 10 000 a 70 000 kn2.

o assunido na provínci-a por estes terrenos é, de
ordinário, urna posição internediária aos grandes cinturões meta¡n6r
ficos ou sistenas de dobramentos. Fogen desse princípio aquelas
áreas gnáissico-nignatíticas que constituen a própria proj eção do
próxinas '
ernbasamento das áreas cratônicas sinbrasilianas nais
São eles, o Maciço de Granja ao norte, relativamente be¡n definido
e provavelnente vinculado ao Craton de São Luís, e o naciço fron
taL ao Craton do São Francisco, ao sul, que apl'esenta forte inter
digitação lito-estrutural com o sisterna de dobrarnentos adj acente
(Riacho do Pontal). Para esses rnaciços é adotada a adjetivação de
"narginais" e para os demais fica prelininarrnente instituÍda a de
signação de "interiores", pelas razões expostas de ¡nera posição
O arranj

geológica.

A expressão topográfica destes rnaciços, tendo ern vista
a sua natureza litoT'gica rnais resistente nerece menção en separa
do. Neles se preservam as principais frações e retalhos dos pedi
planos do Planalto da Borborena, exibindo porções positivas do re
levo, cono nas áreas de Caruarú-Garanhuns, Carnpina Grande, Brejo
Paraibano, Serras de Uruburetana e Itapipoca (CE), etc.
A natureza lito1õgica destes terrenos, pela própria defi
nição, é constituÍda de extensos conplexos gnáissicos, cornplexos
nignatÍticos e un variado e prolífero cortejo de rochas graníticas,
Lato oenau, de diferentes dinensões e de díferentes procedências.
A proporção destes coìmponentes lito-estruturais varia bastante e a
aparente sinplicidade deste contexto desaparece na escala de seni-detalhe.

encerran grande
va¡iedade conposicional, por razões de derivação (ortoderivados,
Os complexos gnáissico-nignatitos (A)
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paraderivados, tipos nistos), e de tipos estrutulais, de u¡n ponto'
a outro, e senpre é difÍci1 una sepalaç-ao cattogtãfica dos comp1g
xos nignatÍtico-granítícos (M), onde as lineações netanórficas são
obscurecidas. Estes conplexos graníticos apresentan intricada evo
lução geot6gica (polidiapirisno, anatexia, etc.) e a extensão que
alcançan ern deterrninados naciços é preponderante, de forna que a
cartografia geológica de reconhecinento os te¡n tratado (ãs vezes)
como se fossen imensos batólitos '
Ao lado desses conplexos nuito extensos, cabe destacar a
presença de rochas graníticas, granodioríticas e sieníticas' entre
outras, de dinensões rnais nodestas ("stocks", bossas' pequenos ba
tólitos, etc.) de caráter intrusivo ou não, díques e outras nan!
festações ígrreas nenores, de sorte que a afinidade co¡n litologias
graníticas é traço indeléve.l na evolução geológica desses terrenos.
Corpos de rochas básicas e ultrabásicas (d, gb' b' af,
ub, rnb, tal) en proporções nais ou nenos reduzidas e descontínuas,
ocorrem no seio dos conplexos graníticos e rnignatÍticos, tendo si
do geralrnente dissertados corno litologias reliquiares dos pÌ'oces
sos de granitização. E¡n un dos naciços (Trõia-Tauá), a presença
de básicas e ultrabásicas assune grandes proporções.

quart zoA presença de rochas leptiníticas, gnaisses
-feldspáticos, etc., é identificada esporadicanente senpre associe
das a conplexos gnáissicos ' A presença de supracrustais de ¡nédio
a alto grau de netanorfisno (quartzitos, gnaisses, fornações ferrí
feras, xistos alu¡ninosos, etc.), inseridas nos conplexos disserta
dos, ten sido ocasionalmente rnapeada, com caráter exceptivo, e 1o
calização restrita, guardando relações lito-estruturais diversifi
cadas corn os cornplexos acima descritos (lp, gn' qz, cat cs, etc',
no napa)
Cono estãgios estruturais-estratigráficos superiores des
tes naciços ocorren rochas áe domínio rne tas s edinentar adj acente
(nigrnatizadas ou não), geralnente en zonas narginais dos naciços,
e condicionadas por fortes e especiais injunções estruturais. Quan
do estas unidades litO-estruturais se encontran fortemente nigmati
zadas, a discrininação das unidades do ernbasarnento se torna muito
difíci1 e comumente foco de opiniões litigantes.
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Diante dos litotipos dissertados fica explícito que pre
dominam arnplamente nos maciços rochas de fácies anfibolito,
e os
processos de mignat izaçã.o são f reqtlentes . As ocorrências de
ro
chas cle fácies granulito conhecidas no Nordeste, na naiori.a das ve
3es, tomam lugar nestes terrenos (mesno que no embasamento dos sis
temas metassedimentares)

.

No tocante ao padrão estrutural exibido pelos terrenos
gnáissico-migmatíticos observa-se um estilo próprio, de maior grau
de complexidade que aquele observado e comentado para os dornÍnios

confinantes.

Via de regra, rarefaz-se a continuidade linear dos tra
ços estruturais, sendo apenas excepcionalmente observada em poucos
maciços (Granja, parte de Pernanbuco-Alagoas). Em alguns desses
maciços (Piranhas, Tróia, por exenplo) o número de fases deforma
cionais reconhecidas é muito grande, e segundo direções
es trutu
rais distintas, inclusive ortogonais entre Si, e assim se
oUtém
um quadro eivado de interferências. Uma série de fechamentos e
aberturas dos feixes estruturais a pequenos espaçamentos, delinea
ções curvilíneas e e1ípticas dos traços de foliação,
estruturas
dômicas, etc., são estilos comumente observados. Os corpos gran!
ticos podern se alojar circunscritos a estes esboços, como podem
ser cle geração tardia e acrescentar descontinuidades adicionais.
Em outros casos (Santa Quitéria, parte de Pernambuco-Ala
goas) o progresso dos processos multÍmodos de granitizaçã,o atinge
proporções consideráveis da área do maciço, somando nilhares
de
quilômetros quadrados, e assim desvanecem os traços estruturais pre
existentes, ou são reduzidos a vestígios nebulíticos,
desconexos
e esporãdicos.
Do ponto de

vista da geocronologia, os caracteres de evo
1ução policÍclica são bem melhor estampados (em parte por haver um
maior número de determinações), havendo certa coerência nos padrões
de todos os maciços.

gera1, rochas formadas em ciclos pr6-transamazônicos
têm sido identificados isoladamente (Caldas Brandão, Pernambuco-Alagoas) ou ocupando domÍnios territoriais restritos, como
na
Ern

_
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area de definição dos complexos Caicõ e São Vicente (Rio piranhas).
No entanto, lâ maioria dos casos os dados levantados dej.xan aberta
a viabilidade de que o contingente de material crustal arqueano se
ja maior, embora subnetido a processos de retrabalhamento e acre
A1iás, muito da prõpria constituição rito-es
ção significativos.
trutural, dantes rnencionada, destes terrenos é alusíve1 a substra
tos arqueanos (wINDLEy e BRIGDWATER, l97g) por pura anatogia.
O Ciclo Transamazônico foi bern nais efetivo quanto aos
registros geocronolõgicos. os complexos gnãissicos e migmatÍticos,
em conjunto ou isoladamente, fornecem isócronas Rb/Sr, de referên
cia, do Transamazônico, e idades aparentes K/Ar no Brasiliano, com
raïas exceções.

As litologias graníticas e afins, dos extensos complexos
ãs modestas nanifestações fissurais, geralnente exibem determina
ções (Rb/sr e K/Ar) dentro do ânbito do Brasiliano (i00-450 m.a.).
Algunas rochas migmatíticas se comportan da mesma maneira,
denun
ciando fornação ou reestruturação no Brasiliano.
Alguns valores de idade convencional Rb/Sr, e mesno ida
des K/Ar em rochas e ninerais, ern vários "maciços", sê posicionam
em intervalo de 900 a I 200 m.a. Os dados são muito espalhados e
pouco coerentes. Geralmente, estes dados tên sido interpretados
simplisticamente cono rejuvenescinento isótopico incompleto no Ci
clo Brasiliano, de rochas mais antigas; mas o problena requer aná
lises adicionais e deixa espaço para outras alternativas atraentes
como por exemplo, a identificação de eventos do Kibariano (Espinha
ço/uruaçuano) no Nordeste. A1érn do mais, a constatação do
fato
ratifica o carã.ter policÍc1ico dos maciços, propugnado neste con
texto.
Antes de discorrer sobre o enquadramento cono unidades
geotectônicas destes tipos de terrenos r QUe no cenário
regional ,
formam núc1eos entre os sistenas de dobramentos, é preciso
ponde
rar sobre alguns temas concernentes, cujo conhecimento é precário,
como seja, a exata delimitação geológica e geofísica de cada
um
destes "a1tos tectônicos", e a natureza da sua evolução paleogrã
fica e estrutural, com relação aos sistemas de dobramentos adjacen
tes.

-31-

bibliografia euro-asiática há farta documentação bi
b1íográfica sobre estruturas assemelhadas, sua inportância, e nes
Na

certo exagero de designações (naciços, maci.ços medianos, ,,nedian
zones", "core areas", "zwischengebirge,,, etc,),
Na literatura corrente de Tectônica Globar, incisirramen
te nos principais livros-texto já editados, faltam referências so
bre presença e significado destes conponentes estruturais. Raras
nenções tên sido observadas ultinamente na Europa (por exernplo,
BARD et al ., 1980) e na Ãfrica (BERTRAND e cABy, 1978;
sGHACKLETON,
1976), consoante designações neutras corno ',naciços", ',blocos,,, ,,zg
nas centrais", ou ainda, designações nais arrojadas, cono ,,rnícro
placas", "rnicrocrátons", etc.
Na discussão dos cinturões nóveis africanos, dltas sen
compronetinento a escolas, e neramente descritivas, tên aparecido
¡eferências freqtlentes semelhantes, sob a denoninação de ,,cratonic
re¡nnants" (ANHAEtrssER et a1., 1969), "basement inliers"
(t(RöNER,
7977), entre outros,
Interessante e rnencionáve1 desc¡ição de estruturas afins
foi feita lecentemente por WINDLEY, 1979 ern caráter descritivo se
guro ("conplexos granito-rnignatíticos") de Iitologia,
estrutura,
história policíc1ica e comportamento geotectônico, sem apela' para
classificações especializadas. Os exemplos são da Groenlând:ia e
do Bloco Bã1tico, adnitindo idade original eóproterozóica,
rno

3.5 -

coNsrDERAçÕES soBRE NOTAçOES ADOTADAS

3,5.1 - Terrenos de Alto

Gïau

ficar explícito desde início que a notação singela
(letras 4 U) para os terrenos de alto grau da provÍncia não
"
feita sen reflexão,
nem pretende corresponder a um retrocesso na
rito-estratigrafia ("complexo Fundanental", usado no inÍcio do sé
culo), Mas, corresponde ao resultado de, una avaliação de oários
fatos e ao atendirnento de preceitos do guia de ctassificação, ter
minologia e procedimento estratigráficos. Há vários pontos a pon
Deve

-e

derar:

i) E consideráve1 e predoninante o contingente de

unida

-
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lito-estrutuïâis pré-protero ..6ícas no seio das unidades epigra
fadasde4eU.
ii) A participação de unidades lito_estratigráficas prote
rozóicas vem sendo (e será) gradativanente apontada noninarnente
em vários lugares, mesmo ainda fora do alcance de rnapearnentos geo16
gicos de escala de reconhecimento, caso mais cornun 6 o de mignati
zação de complèxos do proteroz6ico;- que.via de regra tem impedido
des

sua discriminação dos cornplexos nais antigos.
iii) No caso dos conplexos rnignatítico_graníticos, o reco
nhecirnento de contribuição de processos de granitização policíc1ica
é feito senpre, e está estanpado na própria legenda do mapa. Even
tos complexos associados a granitízaçã,o dos ciclos Transarnazônico

e Brasiriano (inclusive honogeneização isotópica) deven ser
dos no texto .

trata

iv) Há um fluxo inter¡ninável e conflitante de ternos rito-estratigrãficos infor¡nais de escara de reconhecimento que não supe
ram os problenas acima descritos. A decisão entTe eles segue nais

a

inentação geográfica ("Caraiba", "Uauã", "Cabrobó,,, ',Mon_
teiro", ''Caicõ'., "Nordestino",',Tarnboril-Santa Quitéria,,,,,pedra
Branca", ,etc.) ou o prestígio da nonenclador do que critérios lito_
-estratigráficos concretos. No nornento, não há ¡neios inparciais,
de opção entre estes ternos,
conpa r t

v) "Claridade de definição e tão essencial a estratigra
fia cono para qual.quer ciência" (H. HEDBERG , rgTz). No ¡nonento que

estes conplexos forern definidos concretanente, incluindo os requisi
tos nÍni¡nos (estratotipos, secções de referência, extensão) de ta1
procedinento eles deverão ser considerados. pelo menos,quando for
'
possível definir a extensão territorial de cada u¡n desses compre

xos.

vi) "0 uso de conceitos irreais, vagos e obscuros é fre
quentenente defendido porque é nais fáci1 ou mais sinples ou rnais
atTativa ou mais tradicional ,
_
gresso. Se o terno não pode estabelecer una definição precisa é
usualnente de val0r dúbio" (H. HEDBERG , rg72), As designações ano
tadas (4, M) procüraran ampliar a evidência deste problerna, claman_
do para a atenção que e1e ¡neïece, ao inv6s de aceitar o caminho fâ
ci1 e irreal da nultiplícação de nomes,
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3.5,2 - Rochas Graníticas
No tocante ã classificação e repÌesentação dos col.pos
gra
nÍticos no mapa ao nirionésirno forarn encontradas nuitas dificulda
des, nas quais se incluem rnuitas que não puderan ser superadas

;;
várias alternativas estudadas. Alguns destes problernas
devem ser
expos tos e discutidos.
i) 0s usuais critérios de classificação gen6rica (READ,
HUTCHINS.N, BUDDINGTON, MARM', STE'HANSON,
etc.) não poden ser usa
dos para todos os corpos, pela extensão e diversidade
geolõgic" ,ã
gional, pela controvérsia dessas classificações, pela tafta
de i;
fornações
suficientes.

ii) Irlo canpo, alguns corpos rnaiores nostïam característi
cas ben distintas de um nível de exposição a outro,
outros ¡Ììortrr^conposição conposta, de fases petrográficas e estruturais
dÍstintas.
iii) Nem todos os corpos graníticos são suficientenente
descritos nos Íìapas preexistentes, A discussão da petrografia
a ní
vel de detalhe, ãs vezes, leva a onissão de características g"r6ri
cas de contato. Há alguns corpos sem nenhuma infornação
geolôgi
ca (r ).
iv) Alguns dos corpos nelhor estudados, do ponto de Vista
petrol6gico e estrutural, não podem ser destacados
na escala de in
t egr ação.
v)

Os estudos de in terre l ac i gnanento

fases graníticas/fa

ses de defornação são incipientes ainda e restritos a
algunas
xas. Predornina¡n apreciações nuito gen6ricas de toda a região fai
(At
MEIDA, 1967; BRITO NEVES e PESSOA, 1974; SANTOS
E MELO, 1978, erc.j,
de validade no escopo de reconhecirnento, que tên nostrado
aprirnora
nento gradativo.
Considerando a inportância do Ciclo Brasiliano
na provÍn
cia,a classificação adotada procurou prineiro caracteri za,
o, gr"J
t6ides anteriores (f, ), coetâneos (À2,Às e posteriores (Ào)
)
a
es te ciclo tectono-nag¡nático.

As caracterÍsticas mais conhecidas (ou rnais divulgadas)
dos corpos grirníticos, ou predoninantes no carnpo
forarn fatores
decisão entre os tipos cata e mesozonais/sintectônicos_Àr_

de

- 34(BUDDINGTON,

cos - À-.
J

1959;

MARMO,

1971), e epizona ís/tardi e pós_tectôni_

Qualquer outïo critério de representação sugestionável
para escala de recclnhecinento enfrentará problernas
dessa orden,
e dificilmente não recorrerá en adaptação e inperfeições.
O nag
natismo granítico se.rá discutido no texto, obedecendo
a distri
buição dos donÍnios geológicos propostos.
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Este donínio é fornulado para abranger a parte
tentrional do egcudo At1ântico, delimitado bruscanente nais se
a leste ;;
10 rineamento 'rransbrasiliano (falha de sob¡a1-café
rpueiras). In
clui as rochas do sisterna de dobranentos do Médio Corear,
ernbasamento, expostos ao largo de blocos (Granja,
";",;;
Tucunduba)
do
Pré-cambriano arçados por falhamentos. As
extensões cro seu contex
to lito-estrutural para norte (província Costeit,a) e para
;;;;;
(Província parnaÍba) achan-se encobertas,
A conexão deste donínio
geológico com estrutu¡as e litol0gias do
craton de são Luís e da
faixa do Gurupi são esperáveis e deve ser esquadrinhada
en futuro.
Apesar do brusco 1inÍte consíderado a 1este,
há reflexos
do desenvolvinento geológico desta área,
en toda a bo¡da ocidental
do donÍnio (II) que the é confinante, principalrnente
con refe¡ência
a presença de rochas ígneas intrusivas (granitos
pós_tectônicosJ
.

4.1 - 0

MACrço DE GRANJA

0 naciço ou "Bloco,, de Granj a situa_se entre
o delta do
Parnaíba (piauí) e Jeriquaquara, no li,toral
cearense, com _area
de afloranentos reduzida, face aos vários
tipos de coberturas pr'e
sentes' o que inpede aquilatar suas reais dinensões.
0 maciço de Granja e o Craton de São Luís guarda¡n
vã¡ias
anal0gias de o¡dern lito-estrutural (HURLEy
et al ,, 1967; ALMETDA,
1965; BRITO NEVES' 1g73) a1én de se alinharern
segundo um nesno e
inportante alto est'utural o "Arco Ferrer
- urbano santos _ Guaná,,,
cuja reativação teve ¡naior ênfase no cretáceo.
Enbora a 'atea en
tre o CÌaton de São Luís e o rnaciçò de Granja seja
pouco .onfr".i¿"
e bastante recoberta (Bacia de Barreirinhas),
o segundo é proposto
cono proj eção do embasanento do prineiro,
ainda que numa extensão
parcialmente
regenerada.

Una tentati.ua de equiparação das Iitologias
no maciço de Granj a e aquelas dissertadas
no craton

(Conplexo

encontradas
de são Luís

de ABREU et al,, f9S0) é ern parte bastante
at'aente' Mas' a distância entre as ãreas relativamente
bem conhe
cidas (em torno de 4S0 kn) desaconselha qualquer
iniciativa.
A presença de sù1cos externos sobrepostos,
fossas mofas
Maracaçurnê
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sicâ's e intensa tectônica rutural, etc, são fatores que
confeïen
ã borda sul deste naciço características de autêntico sistema
tec
tônico inarg ina I de plataforrna.
predoninam na constituição do
naciço rJe Granj a rochas gra
nulares escuras, deforrnadas' com conposição modal de tonalítica

dioríticå,

até

ocorrências de vários outros tipos subordinados, e
en gran<1e parte desenvorvendo diversas estruturas nigrnatÍticas
(A) São rochas essencial¡nente ricas em plagíoc1ásios,
os
quaj.s
exiben evidência de crescirnento, portanto conside¡áve1
número de
inclusões' e quase senpre con textura nortar na periferia
de seus
fenoblastos. O quartzo e o feldspato potássico tên sempre
una
participação secùndãria na formação destas rochas, nas quais
horn
blenda e biotita são máficos tÍpicos e freqüentes.
E possívef que
grande parte destas rochas seja ortoderivada.
Intercalam-se neste contexto rochas de caráter netasse
dimentar e elevado grau de netarnorfis¡no, cono gnaisses
leptiníti
cos, gnaisses kínzigíticos, piroxênio_gnaisses e ainda
bandas
treitas de quaïtzitos feldspátícos e quartzi.tos ferríferos,b"rt.nu,
te ci sa lhados (qz)
com

A oeste de Granja, toda porção su1 ocidental da ãrea
de
exposição do naciço é doninada por una rocha granÍtica
porfirÍti
ca (l{), o charnado "granitóide de chava1", típico pelos
renoural
tos centinét¡icos de feldspato potássì.co zonad.o; são
conuns fácies
sienÍticas, a orientação incipiente, e vestÍgios de evolução
mig

nat

Íti ca.

o contexto de rochas migmatíticas e gnáissicas
acha-se fortenente orientado na direção geral
do naciço, corn rnonó
tona lineação NE-Slt¡,e mergulho cla gnaissificâção
^rito forte p.rl
sudeste. várias falhas de direção NE-s,,
são encontradas no inte
rior do naciço, propiciando contínuas
e paralelas zonas de ;;;;
thamento. são falhas paraleras ãquelas
do sistema du d"brrr;;;;
adj a cen
Todo

te

.
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4.2 -

O SISTE}{A MÉDIO

COREAU

A designação supra pïocura enfe'xar de merhor forna a
área a noïoeste do ceará, contígua a noroeste do charnado
Lineanen
to de Sobral - pedro lL Trata_se de una área sede de grande
lno
bilidade rutural ao longo do final do p¡6_Canbriuno, .oln
cia geral a processos de subsidência, peì.o que se destacoutendên
¿",
áreas adjacentes e foi capaz de preservar, de nelhor
rnaneira,
registros 1íto-estrâtigráficos de sua evolução, principalnente os
de

sua s upra- es tTutura

A

.

'a''rea

considerada ten una forna aproxinadamente retan
gu1ar, delineada pelas importantes geossuturas de
direção NE_SW
que a delirnitan (Sobral _ ped¡o II e Jaguarapi),
com largura ¡né
dia da orde¡n de 75 kn, e extensão desconhecida sob as aoU"rr.rr"rpaleozóica (a su1) e cenozóica (a nordeste) que
recobren suas ex
t¡e¡nidades ' A área de exposição é na ordern
náxi¡na de r0 ooo kn2l
0 sistemê acha_se delinitado por irnportantes falha¡nen
tos e nostra uma subdivisão natural en duas faixas distintas,
umaa noroeste ("Martinópole") e outra a sudoeste (,,Barnbuí_Jaibaras,,)
,
separadas por uJn alto tectônico central _,,o horst
de Tucunduba,,
- onde se expõe extensivamente o e¡nbasanento. Na margen
noroeste
do sistema fica o maciço de Granj a, e a sudeste
locariza_se o Ma_
ciço de santa Quit6ria, anbos co¡n rimites bruscos e ben
definidos
con o sistena, alé¡n de uma evolução lito_estrutural
rnais antiga e
distinta. Ào su1 do naciço de Granja (a norte de Víçosa do
Ceará)
verifica-se certa extensão .e sobreposição dos rnetassedi¡nentos
(qz) do sistena de dobrarnentos,
A vocação a subsidência desse siste¡na, contrapôs_se
ao
longo do Fanerozõico ã tendência ascencionar das
área rinítrofes,
um dos principais eixos de sedirnentação
da Bacia do parnaíba se
dispõe ao 10ngo deste sisterna (eixo Araticú-Tianguá,
AcuInR,1971).
Esta área dispõe de rnapeanento geol6gico en
escalas
1/100 .000 e 1,/50,000 ( e nesrno escalas superiores,
localrnenteJ ,
privilégio que não a tornou indene a nuitos problenas geológicos.
O grau de conhecinento é born, mas hã vários
problemas pendentes,

0s trabalhos anteriores, rnais inportantes

e

s

igni fica
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tivos neste sistena, de KEGEL e cola.boradores (19S3,
19S6, IgSg);
..BRA, 196s; *INGE, 1967; MABESOONE er ar.,1g7r,
e vários ourros

estão devidamente computados e considerados
nos mapeamentos execu
tados a partir dos anos 70. .utros trabalhos
de pesquisa, a;ì;;
panhias de nineração, de universida<res (Rio
de Janeiro, ,r"rrrr"î
Pernanbuco, Rio Grande do Norte), etc.,
ao níve1 de detalhe são
igualmente disponíveis, e de ótirna qualificação.
0 enbasanento do sisterna se expõe no Maciço de
Granj a e
ao 10ngo do "horst de Tucunduba", com as
lineações adaptadas en
geral ã direção NE-SW, ¡nas envolvéndo rnuitos
dobrarnentos de folia
^.;;;
ção e padrões de interferência, entre be¡n marcadas zonas
a;
thamento' predorninarn rochas rnignatíticas
de estruturas as ;.r;^;;
riadas e gnaisses a biotita, hornblenda, epídoto
prr"*e"i"-inli
As rochas do complexo gnáissico_rnignatÍtico
"
se destaca¡n pelas
feições rnorforógicas aprainadas, salvo nas
rochas quartzíticas,
0s quartzitos (qz) se apresentarn ern bandas
largas, con contatos transicionais com os gnaisses estreitas e
e migmatitos,
e suportan as feições rnorfológicas de destaque
na área, as serras
de Gurgueia, Saco, Jordão, Don Sinão,
etc. 0casionalnente, len
tes de anfibolito e calcário são destacáveis
do complexo è
*"Urrri

co-mi

gma

títico.

-

0s cataclasitos perlongarn as zonas de falhas,
principal
nente de rejeíto direcional dextrõgiro,
de direção geral próxina
a NE-SW, em paralelo con o lineamento de Sobral
.
Este ernbasa¡nento é atribuído ao Arqueano (NOVAIS
et al.,
1979) havendo registros radiornétricos
de seu retrabarharnento no
'
Transarnazônico, e indiretanente no Brasiliano,
configurando una
histõria de policic1isrno.

A sudeste do açude de Tucunduba, aparece
um ,,stock,, sie
nítico (si), cortando as rochas deste conplexo
e

rnetarnorfisno de

contato. Trata_se de una rocha mesocrática,
'rpirrgirrao_ri]i
tex
tura grosseira a porfirÍtica, cor cinza_esverdeada,
que se ,"r;;;
afetada pela rnecânica tardia de cisarhanento
regional . o sienito
de Tucunduba é atribuÍdo ao Brasiliano (pRADo
ra só se disponha de idades aparentes e¡n rochaet a1 ., 1979), ernbo
total (424 a ai,'",,
referentes a es te cic1o.
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4.2,1 - A Faixa,/Graben Noroeste (Martinóp:lg)
Aínda está muito longe o consenso em torno clo arranjo
lito-estratigráfico da faixa de Martin6pole ("graben de Martinópo
Ie"), enbora seja pronto identificado a noção comu¡n de un corûpr.exo
e diversificado desenvolvinento netassedi¡nentar e netavulcânico,
As dissenções entre e os problernas de cada dos esquenas
lito-estratigráficos pl.postos informalmente são de ta1 0rden que
não é possíve1 qualquer discussão sobre a correlação das
unj-dades
cartografadas ern escala de 1/50.000. salvo quanto ãs unidades
ba
saÍs (Forrnação São Joaquin, pró-parte Formação Covão) dessa conpll
xa evolução, qualquer debate adicional seria inõcuo.
De fato, a qualidade precária dos aflora¡nentos neste
"graben", por problemas de intenperisno e cobertura, o estágio uni
for¡ne de transfornação ternodinâmica, a íntensa e delongada
tectô
nica rutural, sobrepondo-se sernpre ãs fases de defornação plásticã,
etc., são fatores de peso, que tornam a interpretação lito_estrati
gráfica do conjunto una tarefa extÌenanente difÍcil e os
"r'._r"^"J
propostos até o presente têrn carâter altamente especulativo,
mesmo
se contando com mapeanento em escala de detalhe, infornações
valio
sas de sondagens, etc., de forma que qualquer avaliação (ern
separa
do ou ¡nediante confronto) agora 6 precipitada,
A unidade quartzítica basal (Fornação São Joaquim) (Sz)
é composta de quârtzitos a rnuscovita, granada e quartzitos
a silli
nanita' Intercalan-se algurnas lentes de xisto micáceo granaaífero-,
con presença de texturas porfiroblásticas. Estes quartzitos
prq
gradam ã nargem su1 do Maciço de Granja, segundo
un estilo de do
brarnentos vergente pala noroeste (a norte de Viçosa).
Una unidade de xistos e qua¡tzitos (Fornação
Covão),
ocorre sobrejacente a unidade anterior. São xistos,
nuscovita,
biotita, granada e cálcio-xistos, çs¡¡1 intercalações de nÍveis quart
zíticos puros e quartzitos a ¡nUscovita, granada e sillinanita.
pelo nenos dois eventos principais de
defornação plásti
ca podern ser observados nestas rochas, aos quais se sobrepuseran
eventos ruturais inportantes. Enbora falte un nelhor
controle, o
metamorfisno regional é de fácies anfibolito e, pottanto,
discre
pante das unidades sobrepostas,
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As unidades sobrejacentes reune)n espessa e diversificada
seqUência cle rochas sedímentares cIásticas, pe1íticas
e psanÍti
cas, quínicas, vulcano_c1ásticas e vulcânicas. Ertu
irrt.ii;;; ;;
sociaçâo se desenvolveu ao longo de arnplo intervalo
de a"rno, .oi
perdurante regirne de instabilidade tectônica,
cornandado pe10 acio
nanento de falhas internas e externas à faixa/,,grub"nl,
du ¡rlar
t i nópo J e

As subdivisões dessa arnpla e complexa unidad.e
vulcano_
-sedimentar obtidas até o presente tên caráter
neramente operacio
nal' para-estratigráfico de fato. são muitas as interdigitações
lítero-verticais e tanbém muitos os problenas de relacionamento
estratigráfico a equacionar, e assi¡n una coluna estlatigráfica
con
fiávet não pode se¡ ainda elaboracla. A designação de
o.rn;-;;rrî
nópo1e (pern) é adotada e¡n caráter inforrnal
e abrangent",
do investigações lito_estratigráficas futuras.
";";;;;;
Existem poucos horizontes guias, pois a transfornração
termodinânica foí a un grau nuito honçgêneo.
As fornações ferrÍ
feras e as canadas mais espessas de ,,chert,, constituem
,rr;;;;;
chaves em potencial para utilização en
futuro, enquanto se aguar
da o anadurecimento gradativo do trato corn os
diferentes litosso
mas indlvidualizados, e de um melhor conhecimento
cla organizaçãã
estrutural. dos nes¡nos. 0s trabaLhos de pesquisa
mineral (napea
mento de alto detalhe, sondagens, etc.) em
andanento, nuitas Iu
zes poderão tTazer ao atual contexto de problenas.
Trata-se de una cornplexa associação de rochas
ârdosia
nas e filïticas de natureza carbonátÍca, sÍ1tica,
henatític",.
"'*";;;;
fácea, etc., con intercalações e interdígitações
com rochas

vulcânicas ácidas e internediárias e piroclásticas.
Srb"rdi;;;;
mente aparecen níveis, lentes e carnadas de ,,chert,,,
catcários, dã
1o¡nítos e, ¡nais raramente, psanitos.

0 metanorfismo regional 6 na fácies xisto verde,
de in
tensidade baixa a moderada, sendo ninerais
tÍpicos
rira e, nais raïamente, biotita (PRADO et al.,I974);s"ricita " cfl
as condi
ções de pressão forarn de baixa a nédia e a tenperatura foi
o fa

tor prepoderante.

Metanorfisno catâc1ástico se sobrepõe seguinte
às prin
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ci.pais suturas regionais e principalmente ganha
expressão notáve1
adjacente à zona de cizalhan¡ent.o de
Jaguarapi, que delimita a fai
xa/graben, ao no.r t e

0 arranjo estrutural destes netassedíïnentos é
igualmen
te complexo, de grau .e conhecirnento insatisfatório,
e
várias feições e¡n diferentes ãreas,
"r;;;;;;;
A oeste, pr6xirno a escarpa da Serra da
lbiapaba, é pa
tente a discordância ângular destas rochas
con as rochas Uo- -;;;
sanento. 0s dobranentos são norrnais, corn
"r;;
mergulho das
vergência para noroeste definida pela incrinação
"b"r,
do plano axial e
u¡na série de falhas inversas. E
comu¡n a presença de clívagen
de
cisalhamento paralela aos planos axiais.
Mais a leste, a unidade se aloja totalnente
no graben
de Martinópole, delinitado pelas falhas
policÍclicas de Jaguarapi
(norte) e Itacol0¡ni-Tucunduba. No interior
deste graben os netas
sedimentos se nostran Íntensanente dobrados,
anarrotad"r, ,";";;;
se possa definir o padrão.
As inúmeras falhas que seccíonan a unidade (Xixás, pau
lista,Marrin6pole), de di.reção NE_SW cria¡n
um rnosaico de ;r".;;
al0ngados e paralelos, onde são co¡nuns
mais de urna fase de ativa
ção. Isto se evidencia pela cataclase, brechação e ,ilt.;;;.;
ção' contatos abruptos, etc., de forrna que esta dinâ¡nica
u"--.;;;
tha¡nento é sobrepujante. Outros
falhanentos (ENE, WS), de ,;;;;
expressão cortan os falhamentos principais.
A dínâ¡nica de falhanentos que obscurece
a interpretação
das fases e estilo de dobrarnentp foi
reativada outra vez ¡nais no
Carnbro-Oroviciano, soerguendo áreas fontes
e abatendo os blocos
sobre os quais se preservou a sedi¡nentação
do Grupo Jaibaras.

4.2,2-AFaixaSude
--qte ("Ubajara/Jaiba."r";
0

Grupo Ubaj

ara

(U)

A designação de Grupo Ubaj ara (NOVAIS
er a1., 1979; NAS
CIMENTO e GAVA, 1979) foi adorada
para subsritui¡ o potê*i.o,,;;;
"rri
po Barnbuí" de CoSTA et al. , lg73 e
assenelhados, rnuito ,rr,r"i,
bibliografia. A util.ização de urn termo de referência
(Gruta de

_
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Ubajara) 1ocal. tern propósitos exclusivos cle clareza.
Esta unidade ocorre totalnente confinada a païte su1 do
graben,/faixa "Banbuí-Jaibaras", numa área aproxinada.men
te retan
gular de cerca de I 200 kn2, sendo limitada pelas falhas de Ar.;;
(NW' N) e café-rpueiras (sE). A continuidade desta
faixa é inter
ronpida a nordeste pero granito de Meruoca e a sudoesta pe10 grano
diorito de Moca¡nbo e pela cobertura da Bacia do parnaíba. Todos
os contatos externos desta unidade estão envolvidos em vigorosos
traÇos de falha e a sua própria preservação se deve ao seu encaixa
mento tectônico.
As rochas do ernbasanento que nais se aproxinan de sua
área <le <¡cor-rência são as do conplexo gnáissico_nigrnatÍtico,
com
intercalações quartzÍticas. As relações de contato con a seq{.iên
cia vulcano-sedinentar (Grupo Martinópo1e e afins) não são conheci
das por via direta. Há indicações de orde¡n estïutural de
urn posi
ção sobrejacento, posto que os filitos e xistos que aparecen a
nordeste do granito de Meruoca exibe¡n urn quadro de fases deforma
cionais mais complexo. As relações de contato com o Grupo Jaiba
ras são de discordância angular e erosiva.
0 Grupo Ubajara cornpreende un nÍnino de quatro unidades
lito-estratigrãficas cartográveis, enbora con contatos gradacio
nais entre si, e mesmo interdigitados, as quais ern conjunto nate
rializan o registro de u¡n ciclo tecto-sedinentar conpleto, en mal
gen continentar moderadanente subsidente. Na sua estei.ïa
lito-es
tratigîáfica, e ta¡nbén estrutural, o Grupo Ubajara nostra una sé
rie de sernelhanças notáveis e sugestivas, con os Grupos Banbuí e
Vaza Barris, de idênticas faixas narginais,
BrasÍ1ia e Sergipa_

na,

As FornaÇões Trapiá e Caiçaras, en conjunto (Ur) consti
tuen a seqt'fência terrígena basa1, consoante litofácies 'pr"ríti."
(proxinar) e pe1{tica (distal), onde são flagr:antes as
passagens
l"aterais e interdigitações entre si. Representan um contingente
de depõsitos continentais, essenci-alnente clásticos, en
atnosfera
oxidante, e de caráter transgressivo, que atinge localnente I 500rn
de possança.

A alternância de arenitos e siltitos nicáceos de baixo
grau de ¡netamorfismo é o traço naïcante do perfil da Formação
Tra
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piá. A nonotonia

tipos 1ito16gicos, ardósias ave¡rnelhadas e
brancos de arenitos é característica da Forrnação Caiçaras.
A Forrnação Freicheirinha (U2) corresponde ã seqüência
carbonãtica, caracterizando extenso predonínio da taxa de subsi
dência sobre o influxo de c1ásticos, con raras oscirações. Trata-se de urna sedirnentação narinha do tipo plataforna carbonática,
em condições de noderada restrição. Representa o estágio estrati
gráfico mais inportante, pelo quadro paleográfico e pela expressi
vidade econô¡nica das rochas calcárias (o a 500 n) , contraposto a
escassas interveniências c1ásticas. AForrnação Freicheirinha
nostra contatos gradacionais na capa e lapa co¡n as seqüências ter
rígenas do ciclo.
A Formação Co¡eau (Ur) consubastancia a seqüência terrí
gena superior, con urna associação de clásticos finos imaturos, do
tipo "flysch" terrígeno tardio, tendo grauvacas, arcós.eos e areni
tos arcoséanos cono titologias típicas, alternantes e sucedentes
entre si, Tipos rnais grosseiros, cono gïauvacas líticas e conglo
meráticas, de caráter polirnÍctico, reforçan a interpretação de unr
período de regressão, cotn nuita instabilidade tectônica. A espes
sura estimada desta assembléia de rochas inaturas tangencia os
cle

2 000 m.

0 Grupo Ubaj ara mostra una fase de dobranentos, de cará
ter holonórfico, que gerou dobras si¡nétricas nais ou nenos isópa
cas' co¡n evolução locais à dobranento isoclinal, con eixos orien
tados NE-SW, e plunges para NE e SW. Ern algunas dobras nota_se a
tendência a reversão e a inclinação dos planos axiais para sudes
te (vergência para noroeste). A continuidade deste estilo de de
forrnação p1ástica é interronpida por falhas inversas internas ao
sistema (Frecheirinha, por exernplo) e pelas falhas externas (Ara_
pa, a noroeste, Café-Ipueiras, etc.) que delirnitan a ãrea de ocor
rência do þrupo. Ain<la, este esque¡na estrutural é interronpido a
sudoeste e noroeste pela intromissão dos "stocks" graníticos in
trus ivos

.

caráter gerã1 do rnetamorfis¡no é en condições epizo
nais, variando a anquimetarnorfisrno en arguns pontos I rnas faltan
ainda estudos de termodinârnica. Nas zonas dè contato co¡n os gtg
nitos de Mucanbo (auréo1a conspícua e cartografáve1) e Meruoca
O

-44sobrepõe-se aos epimetamorfitos das Forrnações Trapiá, Caiçaras e
Freicheirinha una inportante fase de terno-netanorfisrno (Uh). Nas
secções nais cornpletas destas auréolas tem se encontrado registro

de zonação de fácies albita epídoto - hornfels até piroxênio-horn-

fels.
Magma

ti

s¡no

Dois "stocks" graníticos, epizonais, prototípicos de nag
natisÌno pós-cinenático do Nordeste (¡3) são conhecidos nesta fai
xa, e objeto já de vários estudos especializados.

"stock" de Meruoca-Rosário tern forna de exposição apïo
xinadanente retanguJ.ar, rnarcado por traços de falhas, numa ãrea de
O

cerca de 400 kmz. . Trata-se de u¡na rocha de cornposição alcalina a
peralcalína, textura fi.na até nuito grosseira de coloração cinza a
avermelhada, localrnente esverdeada (faialita presente), con muito
típicos intercrescinentos granofíricos e gráficos e cavídades miaro

1íticas.
A composição nodal é de granito, quartzosienito e grani

to a alcalifelspato.
Filiados ao "stock" de Meruoca há u¡na prolífera geração
de diques de direção NE, ENE, de cornposição variada, de dioritos
a riolitos, seccionando as rochas do Grupo Ubajara, ao su1
de
Coreaú.

0 "stock" de Mucanbo

tem fo¡ma de pera, corn área
de
180 kn', seccionando fortenente o sudeste pela falha de Café-Ipuei
ras. Sua composição é variável de granodiorito porfirítico
a
quartzo monzonito, quartzo sienito e hornblenda bio'tita
granito
(SIAL et aI ., 1981). 0s fenocristais de feldspato localmente atin
gern até 10 cn de extensão. Autólitos de variadas di¡nensão e conpo

sição e xenó1itos das rochas encaixantes (rnignatitos, quartzitos,
calcários, etc.) são rnuito conuns, corn grau variável de reação com
a nassa Ígnea.

Quitéria, na margern leste do donínio
en aná1ise, há vários corpos graníticos intrusivos, grosseiros, por
firíticos a biotita (Serra das Barriga, São Paulo, etc.), de cará
ter epizonal , provavelnente da nesna idade dos plutões de Meruoc4
No Maciço de Santa
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e Mocanbo, referidos ao 1i-nite pré-Cambriano-Cambriano

(580

+

30 m.a.) por NOVAIS et at,,1979 e SIAL er al., 1981,

c - _c¡rlo .I=lÞgfg.:lÐ
O Grupo Jaibaras ocupa

gidos

vários grabens e sernigrabens eri

fases tracionais da tectônica brasiliana, principalnente
consoante o feíxe de geofraturas que delinita o sistena
Médio
coreaú" A depressão principal é a da rocalidade topônirna situada
entîe o linearnento de Sobral p.d. e a Falha de Café-Ipueiras. Ao
longo do sistena de Falhas de Jaguarapi-Araçás, na bortla noroeste
do sistema fican as denais depressões, a sur e sudoeste de Granja,
e pouco a norte de Viçosa.
ern

As secções estratigráficas nais conpletas se acharn no
graben de Jaibaras, onde a litoestratigrafia da unidade foi
equg
cionada nos últi¡nos anos (COSTA et al., L973; JARDIM DE SÃ et aI .,
1979) resurnindo urna prorífera bibriografia preexistente. Nas inÉ
neras ocorrências das depressões ¡nais setentrionais são nuitas as
defecções na coluna ritoestratigráfica, afora naturais variações
faciológicas das unidades, en face da nudança das áreas fontes e
regines deposicionais. Mas prevarece sernpïe un mesmo panorana tec
tônico-sedinentar, ligado ã necânica de blocos falhados.
0 Grupo Jaibaras repousa e¡n discordânci_a angular e erosi
va con as rochas subjacentes (Grupo rJbajara, Grupo Martinópo1e,com
plexos gnáissico-rnignatíticos) , mas são freqüentes contatos falha
dos. 0s poucos contatos ditetos coJn os granitos são por falhanen
tos, mas é consenso preno a posição crono-estratigráfica rnais re
cente pata o Jaibaras. JARDIM DE SÃ et al ., 1979, assinalarn a pre
sença de fases tardias e narginais do granito de Meruoca atingin
do em for¡nas de diques o Grupo Jaibaras, constatação que denanda

posterior

reexatne.

No seu enquadranento

estrutural e lito-estratigráfico
o
radicat nudança na anbiência geotectô
nica da região. 0 surgirnento de ',rift vaIleys", a
sedinentação
de caráter ortonolássico e o vulcani"srno fissural e extrusivo asso
ciado, a intensa tectônica de blocos por reativação verticar
de
geofraturas do substrato, etc., são diagnósticos típicos dos estáGrupo Jaibaras consubstancia
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gios de transição (TU'EZOV, 19ó6) para condições oïtoplataformais
(pós-Si1ùriano).

A Fornação Massapê é naiornente constituÍda por brechas
e conglonerados poli¡nícticos, com grande variação no tipo de matriz
e na natureza dos blocos contidos, os quais ten senpre estreito
relacionamento con as fontes de suprinento. A matriz é
areno_ar
gilosa avermelhada e esverdeada e os crastos são de praticanente
todas as unidades sotpostas. Trata-se de urn clepósit.o fanglonerá
tico, con condições continentais, con freqüente reativação de re
levo, e onde os clastos diminue¡n de ta¡nanho com o distancianento
da área fonte, e cujas espessuras variarn bruscanente de un
rocal
(1 000 a I200) para outro (100-200 n) da bacia de deposição.
Na área ao norte, a "Formação Ubari,, rle KORpERSHOECK
et
a'., 1979 e o Mernbro Ubari de ROSSITER et al ., 19g1, ïerratan a
grosso nodo condições de sedimentação se¡nelhantes (há
uma possibi
lidade de deposição glacial), e dentro do possÍvel, certa
1ência estratigráfica,

A lgr¡g

"qul,rr-

mostra contaros de lapa gradacionais
co¡n a Forrnação Massapê, e representa a passagern para
variada ga
ma de rochas psanÍticas-arenitos arcoseanos, siltitos,
grauvacas,
lentes congloneráticas e pelÍticas _ folheLhos micáceos _
con
cores aveÌnelhadas e esverdeadas. Mais ra¡anente, ocorren
hori
zontes de rochas carbonáticas. predominarn estratificação
em ban
cos finos a médios, planos paralelos, e espessura
do pacote varia
em função da subsidência diferencial da bacia de
sedinentação, de
100 a 1 300 n. Suas litologias constituem una assembléia
serle
thante aos "red beds", onde se pode identificar vários suba¡nbien
tes de sedinentação fluviatil nadura, As Formações Massapê e pa
cujá estão napeadas en conjunto (J¡np) em acordo com a descrição
apresentada e com a escala do napa.

0

þÉ

Vulcanismo parapuí (Jpa) 6 conposto por

una conplexa
sulte de rochas vulcânicas (1avas, piroclastos) e corpos subvul
cânicos, que suceden no tempo, recortam e recobrern as Forrnações
Massapê e Pacujá, São basaltos,dacitos, andesitos
e riolitos, ge
ralnente alterados (espilitizados e queratofirizados) e, de forna
subordinada, diabãsios e gabros.

As efusivas de caráter básico a intermediário, con
notã
veL diversificação de tipos constituem mais de dois
terços das
tologias observadas, e apresentan caracterÍsticas de extrusões 1;
el
paçadas en diferentes tenìpos
Na porção

central do graben de Jaibaras apaïece o corte
jo principal de diques e si1ls (conprexo fironiano),
os nais po!
santes de diabásios e gabros, ãs vezes uralitizados,
com grande va
riedade no aspecto textural e no quimisrno.
cOsTA et aI ., t973, COSTA et a1., 1978 e
JARDI--À,Í DE s.Ã et
a1' r979 descrevem e discutern de forma detalhada
'
características
adicionaÍs e a crassificação da afinidade dessa atividade
vulcâni
ca variada e continental .
A FornaÇão AprazÍve1 (Ja.p) recobre em discordância
todas
as unidades subj acentes e ocorre en forrna de nantos
e prismas irre
gulares e descontÍnuos, con espessuras variáveis de
dezenas u a"n
tenas de netros. são congl0rnerados e brechas polimícticas,
incluindo blocos angulosos e subangurosos de até 1n de
extensão,
nanente ¡nar selecionados; hã arnostragen nos seus
";;;Ë
clastos de todas
as litol.gias preexistentes inclusive e caracteristicanente
b10cos
,de rochas vulcânicas do ciclo parapuí. A natriz é grosseira, ar_
coseana, co¡n várias tonalidades. Retrata depõsitos
ae cones alu
viais e toïrentes sítua.as ao longo de linhas de falha que
f"r;;
reativadas e rejuvenesceran os relevos.
Predorninan contextos rnaciços ou nal estratificados,
atitudes suborizontais. Há 10cais onde estes congl0nerados coÍl
estão
drasticanente defornados (nilonitos, catacrasitos
subverticariza
dos) que denunciarn movinentos recorrentes das grandes f"fir",
,"giã
nais,
Embora

seja

unidade, por seu tipo, diacrõnica
nhas do tenpo, sua posição pós-vulcanisrno diagnostica
idade
rÍodo Ordoviciano.
uma

às li
no ;;

0s sedinentos do Grupo Jaj.baras aptesentan grau de dia
gênese elevado a nuito elevado (MELLO, 1977),
con .or'ora"r"iii
isotópíco (NOVArs et al ., 1g79) dentro do canpo do anquimetarnorfis

mo.

-48Toda. a tectônica do Grupo Jaibaras, cono já fartanenre
mencionado
e conro pode ser deduzido do quadro lito-estratigráfico,

'

6 gerrnanotípica, Interrso e renovado acionarnento de falhas do subs
trato e o bascuranento diferencia.l. de blocos pode ser creduzido. As

formações osciLarn de me'gulhos subhorizontais a mergulhos de 30
a
450, de acordo con a soricitação vertical do br-oco onde posiciona
das.

Algunas dobr¿s induzidas, braquianticlinai.s e br:aqui.ss in
clinais de eixo subvertical,.e outras sinuosas ondulações poae,
ser detectada.s locâlnente, en patente adaptação ã. rnecânica dos fa
thanentos maís prõxirnos, de forna que o regime idiom6rfico está

tipificado.

4.3 -

E],¡MENTOS DA GEOCRONOLOGIA

0 estágio atual de reconhecirnento da geocronologia deste
donínio geológico pernite aduzi¡ una série ae conclusões prelirni
nares, tendo por suporte os trabalhos de NOVAIS et a1.,Ig7gl SIAL
e LONG, 1978 e SIAL er al., 1981.
As rochas do enbasa¡nento expostas no Maciço de Granj a e
no "horst" de Tucunduba são provavernente arqueanas, apresentando
fenônenos de re-homogeneização isotópica no Transanazônico,
e pal
cialmente no ciclo Brasiliano. A isócrona de referência de idade
1190 m'a' (recalculada) para rochas do Maciço de Granja, referida
por BRITo NEV¡S, r975, pela natureza dos titotipos anostïados e pe
ra 'razão inicial obtida, é atribuÍda a eventos de re-homogeneização.
Provavelrnente eventos ligados aos processos tectono-terrnais
da ad
j acente faixa/graben de Martin6pole.
Dados K/Ar ern ¡ninerais con una única exceção, denotan
o
aquecinento destas rochas ao longo do Brasiliano.
As rochas da unidade vulcano_sedinentar de Martinópole
foram analisadas de forma muito dispersa, e que adnite poucas
con
clusões' 0s valores de idade convencional são pré-brasilianos (gs01450 n.a,), com raras exceções, dcsde que seja utilizado valores
de razão inicial na orden usual de 0,70g + 0,002. As idades
obti
das atravós de isócronas de referência tenden a indicar idades
bra
silianas' para valores nuito elevados da razão inicial (acima de

- 49-

0'7zs).

ceïta forna fica evidencíado retrabalharnen.t.o (netarnoi
fismo, tectonismo) desta unidade no Ciclo Brasiliano,
KORPERSHOEK et al., 1979, baseados em estudo de isõtopos
de oxigênio do "Firito pedra Verde" chegaram a ¡esultarios de Ída
de entre Z 600 - 1 800 m.a,, de j ulganento difÍcí1.
Para o Grupo Ubajara foi sugericla a idade l- 000 m.a, pa
ra processos de deposição, e 610 m.a, cono idade da sua principal
fase defornacionar e metanorfis¡no. A icla<Ie ¡nÍnima de sg0 n.a, é
De

assegurada para o netamorfísno regíonar desta unidade, poi-s este é
o valor de idade (isócronica) das intrusivas fissurais que o recor

tan

(NOVAIS

er al .,

1979J.

0 grano<liorito de Mocanbo, bern cono as intrusivas fissu
rais do ubajara, tê¡r idade radionétrica en toÍno de 5g0 + i0 m,a.
0 granito de Meruoca deve ter idêntica idade, nas não se pode ob
ter dados diretos confiáveis por problernas petro16gicos especiais.

'
A Formação pacujã do Grupo Jaibaras teve seus pïocessos
principais de transfornação terrnodinâ¡nica (diagênese alta e anqui

neta¡norfis¡no) en torno de S35 + 27 m,a., no Cambriano, Os eventos
de deposição não puderam ser deterninados por dados radion6tricos,
sendo estimados ern parte dentro do Ca¡nbriano, em parte ao longo do
final do Pré-Carnbriano.

0 Vulcanismo parapuí apresentou idades de resf¡iarnento
entre 480 e 510 m.a., ou seja, no final do Ca¡nb¡iano, e pelas ca
racterÍsticas do nétodo K/Ar, este é um valor de idade próximo
ao de sua alocação na cÌosta. Cono conseqüência desta observação,
a Fornação Aprazíve1, que contõn clastos do vulcanis¡ro será de ida

de ordoviciana.

0 caráter discordante da Fornação Serra Grande, de idade
siluîo-devoniana e que seïve de linite superior de idade do Grupo
Jaibaras, se ajusta bem as conclusões preliminares alcançadas pela
geocronologia, até o momento,
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s-opoMfNroSERGIPANO
O domínio sergipano compreende

tena de igual

o desenvolvinento do sis

I que em parte se propaga como cobertura na pro
víncia vizinha (Craton do São Francisco) ao.sul. para norte, o en
basa¡nento deste donínio se confunde (lirnite convencional transicio
nal) com o do do¡nÍnio centlo-oriental (IV) adjacente, no â¡nbito do
naciço Pernanbuco-Alagoas, até onde tanbén se inseren várias
ro
none

chas graníticas ligadas a evolução do Siste¡na Sergipano.

NEVES

,Ð

È

-{

et

0 Sistena de Dobra¡nentos Sergipano r na acepção de
aI

., 1977, estende-se das costas dos Estados de

BRITO

Sergipe
su1 da cidade

e Alagoas, onde alcança urna largura de 200 k¡n, até o
de curaçá, ao norte do Estado da Bahia. o sistena exibe u¡na for¡na
aproxinadanente triângular, corn a direção do seu eixo variando de
WNW-ESE (porção oriental) para NW-SE (porção ocidental)
, e uma ex
tensão longitudinal da ordem de 400 kn, forna que perfaz urna ãrea
da orden de 45 000 kn2. o sisterna ocupa o espaço entre o craton
de são Francisco, ao sul e sudoeste, e o naciço pernarnbuco -Ala go as
ao norte.
A Bacia de Tucano (centro e norte) secciona diagonalnen
te o sistena, proporcionando duas áreas de exposição distintas,uma
a leste (porção oriental) e outra a oeste (porção ocidental).
0 Sistena, por seu turno, epresenta una narcante díferen
ciação geológica natural segundo duas faíxas de dobra¡nentos distin
tas que apresentam eninente contraste de estil0s estruturais e ne
tanórficos, a saber: a Faixa Sergipana s.s., âo sul , e a Faixa Su1
Alagoana, ao norte, as quais se acha¡n separadas poï uma zona de
dobra¡nentos de caráter internediário ("a zona de propriã").
Versando sobre esta unidade se encontra uma farta biblio
grafia' nas que está relativamente be¡n condensada nos trabalhos de
BRITO NEVES et al., 1978 e SILVA FILH0 e BRITo NEVES, 1979.
Toda a área do sistena e zonas adj acentes acha-se inte
grada en napeanenro geológico r/250,000, do "projeto Baixo são Frag

císco/1'laza Barris" (SILVA FILHO er aI ., L977). Há
da ârea mapeada ern escalas de detalhe, L/50.000 e

riores.

i"iî¡ï:iìrir"

ìi*ïi:,iì,',;,;il,;r:'; ï-"liî¡.r"1

várias partes
escalas supe
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trico

Recenternente urn reconhecimento gravimétrico
(RAND

et

a1

e

nagnetoné

., 1gs0) foi efetuado na região, cobrindo os dife

rentes segrnentos que conpõen o sistena sergipano e as unidades geo
tectônicas adjacentes, o quar de certa for¡na ratificou o consenso
geotectônico obtido dos napearnentos geológicos regionais,
Vários esquçmas e nodelos de desenvolvimento tectogené
tico já foran propostos (SANTOS e SILVA FILHO, 1975, MELLO er at.,

1977, BRITo NEVES er aI .,1977, SILVA FILHO er al ., 1978a) para o
siste¡na ern epÍgrafe, inclusive dentro da conceituação noderna de
Tectônica Grobal . Mas' persisten ainda resistências e outras difi
culdades no registro geológico preservado r e no próprio grau de co
nheci¡nento de toda a unidade.

5.1 -AFAIXASERGIPANA
A Faixa Sergipana é considerada o segnento su1 do siste
na justaposto e de¡narcante da borda 4ordeste do craton de são Fran
cisco. 0 ri¡níte ao norte de seu des envo rvi¡nento é convencionarnen
te aposto, por alguns autores, nas falhas inversas do ¡nédio curso
do Rio Sergipe, o que fhe dá urna largura ¡nédia da orden de 50 kn
na porção oriental de sua área de exposição. Na porção a oeste da
Bacia de Tucano, a faixa reaparece bastante estreita, corn Iargura
nédia de 15 k¡n, e narcada en a¡nbos os bordos por regi.ne de falhas
inversas, indicando forte conpressão para sul e sudoeste.
0 embasanento da faixa é siálico, conposto de rochas mig
matíticas e granulíticas que fo'na¡n ao sur o pr6prio ernbasa¡nento
'
do Craton do São Francisco. pelo quadro geol6gico regional é no
,
tório a discordância estrutural (e erosiva) entre os netassedimen
tos da faixa e as rochas de seu e¡nbasanento.
As características gerais, titológicas, estratigráficas,
estruturais, neta¡nõrficas, entre várias outras, a posição geológi
ca da faixa sergipana, consoante a quase unanimidade dos conceitos
até então enitidos refrete¡n u¡n desenvorvirnento nos noldes de un
"miogeoss ínc1ineo" ,

A lito-estratigrafia da Faixa sergipana é rerativanente

sinples, con bom grau de conhecí¡nento em geral ,

sendo una das pou
cas áreas do Nordeste onde os problenas de cunho terrninorõgico es

_s2-

tão próxirnos do equacionanento final . O contingente lito-estrati
gráfico reflete o assoreanento procedido en nargern conti.nental de
moderada ínstabilidade, con gradações 1átero-verticais dos litos
somas representativos do arnbiente continental (ao sul) para
am
bi ente ma¡inho (ao norte).
O relacionanento estrutural, lito e crono-estratigráfico entTe as pilhas sedinentares da faixa sergipana e da área peri
cratônica. (ao sul) é relativanente ben conhecida, e restâm aIBg
mas dúvidas de importância secun<Iária, No entanto, as relações
con o espesso e variado pacote da faixa Sul Alagoana (e da zona
a elas intermediária) não são esclarecidas ainda.
Há algumas proposições de i.dentificação crono-estrati
gr6.f íca (SILVA FILHO et al., 1978a; JORDAN, 1971), sendo as dife
renças lito1ógicas pertinentes às mudanças no quadro paleogeográ
fico e na anbiência geotectônica. Mas, há argurnentos (cono en

et

,, 1981) de ordern estrutural que advogan uma po
sição mais antiga no tempo para os metassedinentos da facção ala
goana, Este de fato é un problena en aberto e relevante, aguardan
JARDIM DE SÃ

a1

do solução em investigações futuras.

0 quadro lito-estratigráfico da faixa sergipana traz em
seu bojo o regj-stro de dois ciclos tecto-sedimentares praticanen
te completos, um ern seguida do outro, e guardando sernelhanças Cg
rais entre si.
As rochas do pri.neíro ciclo - Grupq Miaba - afloram or
Iando e realçando a estrutural arqueada do Dono de Itabaiana, no
qual a zona axial, corn ernbasarnento (conplexo diatexÍtico, A) aflo
rante, acha-se deprinida por erosão. Os quartzitos da Formação
Itabaiana, discordantes sobre o enbasamento, suportarn ínponente
"cuesta", praticanente contÍnua, en torno do domo topônino.
As rochas do segundo ciclo - GruÞo Vaza Barris são
tanbérn representativas de un evento transgressivo - regressivo
conpleto, com passagens nitidanente transicionaos entre as forrna
ções que o cornpõen. Estas rochas se expõern ao longo da faixa, a
Ie.ste e a oeste da Bacia de Tucano, forrnando o prisrna principal
de metassedÍnentos fortenente dobrados con vergência para o Cra
ton do São Francisco. As rochas deste segundo ciclo se estendem
ãs bordas da vizinha plataforma - Craton do São Francisco
ao
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,

onde apresentan conotação estTutur¿r1 pl'ópria e adequada ãs
condições de estabilidade encontradas, sendo enfeixadas sob a de
signação de Grupo Estância.
su1

O enbasarnento da faixa acha-se exposto na janela de Si
¡não Dias e na zona central do Do¡no de Itabaiana (capeado por sedi.
mentos nodernos), sendo constituÍdo por conplexos gnáissicos e
rnigrnatíticos, con rnuitas intercalaçõés de rochas básicas (A); 1o

calnente há registros de litologias na fácies granulítico (A/gf).
As caracterÍsticas gerais deste e¡nbasanento, do ponto
de vista 1itológico e estrutural (orientado N-NE) pernitern equi.
parã-1o ãquele do Craton do São Francisco, subjacente ao
Grupo
Estância (aflorante a sul da área, conpondo parcelas do chanado

cinturão granul ítico Atlântico).
A oeste da Bacia de Tucano as exposições do e¡nbasa¡nen
to são extensas (Complexo gnáissico-migmatítico, A, e granÍticas
Àr) e acham-se espo radica¡nen te recobertas pol renanescentes vulca
no-sedinentares (Tui, Tfi, Tcp) do Conplexo de Ser¡inha, já comen

tados anteriorJnente.

s.1. 1

-

ç:s.g.-UieÞ-e-fBerÞl-

0

Grupo Miaba, no senrido de HUMpHREy e ALLARD,

1969

é

conposto de três fornações que ocoïïem circundando o Domo de lta
baiana. A Fornação Itabaiana se inicia por urn nível congloneráti
co con seixos angulosos ern ¡natriz grauváquica. 0 resto de seu
perfil é essencialmente de quartzitos feldspáticos, caindo o teor
de feldspatos ern direção ao topo. Níveis argilosos tem pouca ex
pressão em espessura e continuidade. A estratificação cruzada é
de ¡n6dia a grande porte. Espessuras variáveis, con nãxirno de
1 100 rn e discordância angular be¡n narcada sobre as rochas diate
xÍtica do dono honônino, caracterizan esta unidade,

A Forrnação Jacarecica aflora quase exclusivamente no
bordo leste do "dono", con espessura náxi¡na de 150 n, E conposta
de rneta-grauvaca seixosas e ne tacongl onerado s polinícticos,
con
ráras intercalações argilosas avernelhadas.
A Forrnação Jacoca ten espessura variáve1, até 300rn,ocor
rendo a Leste e oeste do Dono de ltabaiana, sobre a Fornação lta
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baiana ou sobre a Fornação Jacarecica. A despeito das unidades
subjacentes seren continentais, a Formação Jacoca tem caracterÍs
ticas marinhas, sendo conposta de netacalcãrios, netadolornitos e
neta-argilitos escuros, com Ientes de sílex.
Segundo SILVA FILHO et al., 1977, os contatos desta For
mação corn o Grupo Vaza Barris, são aparentenente nornais, mas há
evidências de un carãter progradacional (SILVA FILI-10, 1980) da
Formação " Capi tão/Pales t i na" .

Por esta razão o Grupo Miaba é aqui apresentado na acep
ção original de HUMPHREY e ALLARD, 1969, não incluindo pois a For
rnação "Capitáo/PaTestina" (diferente do proposto por SILVA FITHO
et al., 1978a, 1978b) que denuncia o início de um novo ciclo sedi
nentar.

Barris (
l
0 Grupo Vaza Barris, na accepção adotada, envolve un ci
c1o sedinentar conpleto, iniciado por una variada e progradante
seqllência terrígena basa1, que passa transicionalmente para u¡na
seqtlência calcária, e desta para u¡na seqüência terrígena superior,
fecho do ciclo.
A Forrnação "Capítão/Palestina" (Vbr) apresenta-se e¡n
dois litofácies fundanentais que apresentan posições estratigráficas variáveis en diferentes perfis, Conpõem-se de filitos,
ard!
sias - "fãcies Capitão" - netârenitos inpuros, netagrauvacas, rne
tagrauvacas com blocos polinícticos, de gnaisse, granito, quartzo,
pegnatito, carbonato, etc., alongados na dil'eção da clivagern ardo
siana - "fácies PalestÍna". Rochas netavulcânicas tê¡n sido aponta
das , con papel subordinado.
A Forrnação 0lhos d'Ãgua (correlato da Fornação Acauã)
(VbZ) é conposta por inetacarbonatos escuros, intercalados de cál
cio-filitos e filitos. 0s contatos coltr as forrnações confinantes
são narcados por diversas interlaminações de calcários, cálcio-fi
litos e filitos. Há ocorrências de estruturas algais, na região
entre Sinão Dias e Poço Verde, Localrnente o caráter redutor do
anbiente 6 ¡narcado pelo odor fétido nas fraturas e pela ocorrên
cia de sulfe tos .
A Formação "Frei Paulo,/Ribeirópolis" (Vb=) é constituída
de filitos, metassiltitos, neta-arenitos finos de cores cinza eS
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verdeados e róseos ("Frei pauro"), e por mícaxistos, !¡etagrauva
cas, metagrauvacas seixosas, com intercalações rítnicas de neta
pelitos (fácies "Ri.beirópo1is") , sendo conuns hoïizontes e níveis

quartzÍticos,

0s metassedilnentos do Grupo Vaza Barris, a leste da Ba
cia de Tucano, achan-se estïuturados nuna ampra zona anticlinorial
(Anticlinório de pinhão), na quar a seqüência terrígena superior
ocupa a zona axial, a seqüência calcária forna e realça topografi
canente os flancos, juntanente corn a sequência superior. Na pol
ção ocidental da Bacia de Tucano, a definição cartogrãfica das
diversas formações que conpõen o grupo não 6 tão precisa deman_
dando posterior detalhanento.
A natureza do contato e as relações estruturais entre
o Grupo Vaza Barris (pevb) e o Conplexo Macururé (p.er¡c) não sâo
conhecidas em prenitude. As linhas de falhas inversas utilizadas
para definir este contato (estas falhas existen de fato) deve¡n ser
encaradas como contatos provis6ríos. urna redefinição conpreta no
conprexo' Macururé e da antiga "Fornação Ribeirópo1is', de HUMpHREy
e ALLARD se faz necessário. De fato, ao norte destas linhas de
falhas - a leste e oeste da Bacia de Tucano _ tem_se contextos
Ìito-estruturais distintos, para norte (cornplexo Macururé) o pa
drão estrutural é ¡nais complexo.

5,1.3-qGtrp"Ertâr.t"
0 Grupo Estância considerado correlato ilo Grupo yaza
Barris jaz ra antefossa de Lagarto-Tobias Barreto, sobre rochas
do e¡nbasanento do craton d,o são Francisco. Há algurnas evidências
de passagem lateral (faciológica, estrutural) de suas unidades
para aquelas do Vaza Barris, nas em gera1, não há condiçôes (ex
posição, topografia, falhas) para continuj,dade de exposição.
A Fornação Juetê afrora sonente ern faixa muito estreita,
con nuitas descontinuidades (de exposição e sedimentação), de
Euclides da Cunha païa o noïte, perfilando a borda de exposição
do grupo. A localidade tÍpica é o Rio Juetê, próxino a Bendegó_
BA. E conposto por arenitos claros, nédíos a grosseiros, con vâ
rios níveis conglorneráticos, poliníctitos (dianictitos da Serra
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da Borracha), e inclusive alguns bancos argilosos. Na secçãÒ tipo
s¡la espessura é da ordern de J0 n apenas.

A For¡nação Acauã ten sua maior área de exposição (predo
minando no grupo) na região de Eucrides da cunha (BR-11ó), afora
ocorrências isoladas na Bahia, ao su1 de Lagarto-sE, Esta unidade
repousa concordant emen te sobre a Fornaçfo Juetê, e em di.scordância
angul.ar e erosiva sobre rochas do e¡nbasamento.
É constituída essenciarmente por calcários e doronitos
escuros. corn variações de tonaridade para cínza claro averÌnelhado,
azulado, etc., com intercalações de argilitos, siltitos e
nesno
arenitos verrnelhos en diferentes secções conhecidas,
sILVA FILHO et a1., 197sb conseguirarn identificar dois
pacotes lito-estratigráficos, o inferior caracterizado pelas inter
calçoes de calcários e argilitos, e o superior constituÍdo poÌ cal
cários e dolonitos, dispostos ern bancos e estratos larûelaÌes. ocor
ren sempre inteÏcaIações clásticas de cores crene, esverdeada e
averrnelhadas' coln espessuras variáveis, desde nilírnetros at6 I rn
de espessura, produzindo um bandamento nuito bonito, retratando in
termitência .grande nas relações de suprirnento e subsidência ao ron
go da sedinentação
Ern

crisopõris e Euclides da cunha (BA) são muito

cornuns

estruturas estronatolÍticas. No pacote supèrior hã ocorrências de
nÍveis de carcários ooríticos. As características gerais da Forna

ção Acauã sugerem deposição e¡n arnbiente narinho.
A Fornação Lagarto ten suas ¡nelhores áreas de exposição
nas imediações, e nas rodovias de acesso a cidade topônirna, e¡n Ser
gipe, onde ela repousa em concordância sobre a Fornação Acauã, ou
en discordância, e por contatos falhados con as rochas doembasarnen
to. sILVA FILHO (1980)afirrna haver ligação física, en superfíciel

entre as Forrnações Lagarto e Frei paulo/Ribeirópolis, podendo
transição entre anbas ser observada no canpo,

a

A secção inferior da fornação mostra arenitos, siltitos
e argilas avernelhadas. os arenitos sãq finos a nédios, com estra
tificação cruzaða de médio a pequeno porte, e contét' camadas de
siltitos verdes como intercalações. A secção superior é cornposta
de argilas, siltitos e arenitos -finos, calcíferos, com estratifi
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caïacterÍstica
cores esverdeadas. Estruturas sedirnentares do tipo ,,rnarca
de cår
ga", "charna", "bo1otas" de argila são freqüentes. Local¡nente
hã
nÍveis conglomeráticos.

et a1., 197gb, o pacote inferior re
trata deposição fluviatí1 e o pacote superior ambiente deltáico]
A espessura nédia desta unidade é na ordern de 200_300 n,
nas lo
calnente (subsuperfÍcie) hã perfis de 7S0 n d.e espessura.
Na regíão de Lagarto não foi possíve1 aínda
disc¡i¡ni
nar cartograficanente a Fornação Lagat.ro (aÍ doninante)
das exp¡
síções
Segundo SILVA FILIIO

sobrepostas da Forrnação pal¡nares, devido ao que
elas apare
cern j untas no napa.

A FoRMAÇÃO PAIMARES (eop) ocorre sobre as rochas
do Gru
po Estância provavelnente em discordância paralela.
EIa Orrrrî
extensa área de exposição no sul de Sergipe, constituindo,,serras,,
e chapadões ¡nuito dissecados, esparsanente sobrepostos
ã Fornação

Lagarto.

vista litológico apresenta grand.e varieda
de, tendo cono traço comun coïes esverdeadas e clastos
da, ,o.hrl
¡netassedinentares da faixa Sergipana.
Do ponto de

Arenitos e grauvacas nédios a.grosseiros, irnaturos,con
fragnentos de quartzo, feldspato, quartzito e filitos,
angulosos,
e com una mat'ríz c10rítico-sercítica, con estratificação
fûaciça a
plano-paralela, Arenitos e grauvacas corn blocos de granitos,quart
zitos, e de firitos, con est'atificação pouco desenvolvida.Fãcies
conglomeráticas ocorrern local¡nente, polirnÍcticas
co¡n nat,"iz grau
váquica esverdeada, corn grande variedade entre os
contingentes de

seixo e matriz.
foi

Segundo SILVA FITHO et al., 197gb a Forrnação paLrnares
for¡nada em ambiente continentaf, com fluxo
de detritos

deslisa¡nento de norte (área fonte) para o

sul (antefossa).

por

5.1,4 - Magmatisno, Es!ïutuïa e Metanorjqisno
O nagmat ístno da

Hã várias nenções

(IJUI{PHREY

faixa sergipana é bastante discreto.

e ALLARD, 1969) a presença de rnetavul
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cânicas nas
nental.

litofácies capitão e Ribeirõporis, <1e carâter sinsedi

Nas irnediações de Canudos/Bendegó, IIEIVOES e SOUTO, 1966
identif'caran uma dezena de "stocks", nodestos en di¡nensão de com
posição gábrica, de forrna alongada, entrenetidos dentre
filitos
cá1cio-filitos do Grupo vaza Barris, corn bordos foliados e inter-e
pretados como "pré-orogênicos". Teores anôrnal0s para
cobre fora¡n
assinalados nestes cor.pos (Missão Geológica Alenã,/SUDENE,
1973).
A associação rnagnática nais i¡nportante é for¡nada pelo
cortejo de intrusivas cálcio- alcalinas designadas genericarnente
de

"Tipo Glória". Estes corpos ocoïren caïacteristicarnente ao norte
da faixa sergipana, nos dois lados da Bacia de Tucano, sendo
tituídos de granitos,granodioritos, quartzononzonitos, etc., acong
bio
tita, e a rnuscovita. São rochas de granulação ¡nédia a grosseira,
às vezes porfirÍticas, de cores claras com acentuada isotropia,con
xenó1itos freqüentes (xistos são conuns) e variados, desenvorvendo
localnente a fornação de cornubianitos.
As rochas do Grupo Miaba achan_se estruturadas consoan
tes o Dono de ltabaiana, que se assemelha a un dorno gnáissico
,"rrteado, cuja direção de eixo é NNE-ssw. obse¡va-se mergurho
."nari
fugo das unidades do Grupo Miaba.
As rochas do Grupo Vaza Barris (a leste da Bacia de Tu
cano) achan-se estrururadas num anplo anticrinõrio (pinhão)
de di
reção geral E-W. As dobras são similares, contínuas, sendo
geralnente de pequeno ângulo apical e mesno isoclinais. 0
dobranento
desenvolve una xistosidade (sr) incipiente, acornpanhando
de certa
for¡na os planos axiais, os quais se inclinam para norte
e nordes
te' caracterizando vergência para o sul. Associam-se a este esti
1o falhas inversas nesno empurrões no flanco invertido,
confirnan
do o desl0canento de nateïiais de norte para sul . Esta
única fase
de dobra¡nentos, em nível crustal superior não atinge as
rochas do
enbasa¡nento. Mas, os falha¡nentos inversos são capazes
de aIçar
cunhas do ernbasarnento, como é testenunha a ,,janela,,
de Sinão DÍas.
Fases de defornação postetiores, e de rnenor vulto,desen
volve¡n crenulação, clivagen de fraturas, dobras, ,,kinks,,,
etc. de
Iocalização restrita.

-ó0Na porção oeste da Baci-a de Tucano, o
Íncipiente aincla. O quadro observado

conhecirnento

es

trutural é
atual é de um
tilo homoclinal , associado con falhas inversas e empurrões dirigi";
dos de nordeste (faixa) para sudoeste (craton), o que pode ser
re
sultado de urna deforrnação sobreposta à fase principal de dobranen=

tos.

As rochas do Grupo Estância (e da Fornação palnares)rnog
tram un esti10 estrutural de plataforna, idionórfico, As deforma
ções estão vincuradas ao jogo de zonas de falhas do substrato. prJ
donina¡n nergulhos suaves pequenas ondulações de grande
cornprin"i
'
to de onda, não há desenvolvinento
de xistosidade, salvo ao longo
de linhas de fa1ha.

0 metamorfisno regional dos Grupos Miaba e yaza Barris
é no fácies xisto verde baixo, en geral , e rnonofásico, pelos estu
dos prelininares at6 agora realizados. Há várias rnenções a um
ai
po de netamorfisno de pressões intermediárias e ¡ne s¡no de pr"rrãã
alta (SILVA FILHO er al ., 1978a), mas faltan estudos especÍficos.
0 Grupo Estância e a Fornação pal¡nares apresentan está
gio de transforrnação ter¡nodinânico internediário entre d:.agênesJ
elevada e início das condições de rneta¡norf isrno (BRITo NEVES et
âr..,
I977), ern alguns esparsos pontos de investigação.
Metarnorfisno de contato foi descrito con detalhe na par
te inediatanente ao norte da faixa Sergipana, por HUMPHREY e
ALLARD, I969, ao longo da zona palmilhada pelos
"stocks,, intrusi
vos já menc i onado s

5.2 - A

ZONA INTERMEDI,4RIA

Una zona de dobranentos con caracteres

peculiares

se

insinua ao longo do paralelo de propriá, entre as faixas Setgipana
e su1 Alagoana. sua delinitação ao sul ó conve ci onalnen te locada
ao longo das falhas de"são Miguel A1eixo". Esta
"zona axiar de rri
vergência" i-rnprirne unra sirnetria bilateral ao siste¡na cono u¡,l todo,
tendo sido diferenciada de forna prelininar desde o trabalho
de
HUMPHREY e ALLARD, 1g69, ainda que coûr outra
conotação geotectôno
ca. A definição, delimitação e interpretação correta desta ,onã
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imprescinde de detalhamento estïatigráfico
e estrutural .
Do ponto de vista lito_estratigráfico, esta zona
corres
ponde ao complexo tr{acururé (Grupo Macururé
de BARBOSA, 1g70 e sli
VA FILIJO et al ., IgTl), no mapa anexo. Tratan_se,
na reali<ia¿e, aJ
metassedinentos extïema¡nente rit¡nicos e bandados,
netanorfisados
em baixo grau corn rrariações. o crobranento
é isoclinal, corn desen_
vorvirnento de xistosidade plano axiar bastante ondulado
(redobramentoj, ell parte sen vergência definida. Ã nedida que
o observa
dor se distancia para su1 e para o norte de propriá,
o¡r"rlr"_rJ
gradativa arreginentação da vergência consoante ãs
faixas Sergipa
na (ao su1) e Su1 Alagoana (ao norte) .
Trata_se de u¡na zona tamb6n calacterizada pelo arquea
mento do substrato, que se expõe ern alguns setores,
pela localiza
preferencial
de rochas granÍticas (e netarnorfismo ternal
ção
ciado) e por ativa movirnentação tectônica vertical o que
";;;o
,
levou
autor (BRrro NEVIrs, 1g75) designá-1a de "Zona Geoanticlinal
de pro

priá".

Exposições do ernbasamento tên sido apontaclas em pro
p'iá (cortada por granitos intrusivos), Igreja Nova, Monte
Ai";;;,
Pedro Alexandre, etc. afora indicações outras
de posição subaflo
ran te

.

Registros adicíonais de patente atividade tectônica des
ta zona são a presença de "wi1d fl.ysch,, (BRIT0 NEVES et ar.,t977a1
ern Graccho Cardoso, SE, a intrafossa rnolássÍca
de Juá_Fazenda de
DentÏo, entre outros de menor montâ.
Em Graccho

Cardoso, 35 kn a oeste de propríá, ocorre una
conplexa caracterizada pela presença de blocos

unidade Iitológica
de filitos, filitos grafitosos,,,boulders,, granÍticos,
fragnentos
de rochas do embasarnento (gnáisses, nignatitos, pegmatitos)
con di
¡nensões de centímetro até un netro. Há praticarnenta
ausência ;;
mat.íz (metape'rítica' netarcoseana) ern certos trechos do
depósito.
Nos blocos cie metanorfi.sino epizonal observa_se
dobramento prévio
e xistosidade, caracterizando a natureza tardia de depõsito.

A For¡nação Juá (¿oj) preenche grabens â leste de Jere
¡noaba, BA, sendo constituída de conglonerados
polimícticos u gr"J
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vacas que se alternan em vários nÍveis. os congJ.ornerados
ap.r.esen
tam seixos de netassedirnentos, rocrras granÍticas, rochas efusivas
e rochas do enbasanento, coÍ¡ di¡nensões que atingen até S0 cn. As
grauvacas aumentan de incidência para o topo da unida<íe,
são esver
deadas e acinzentadas e apresentan fragnentos de rocha
bastante

angulosos.

5.3 -

ËAIXA SUL

ALAGOANA

A faixa Sul Alagoana apresenta muítas irregularidades
na área de ocorrência, de modo que precisar sua for¡na e localizã_
-la geograficamente é una tarefa difícil.
Ao su1, sua passagem para a

faixa Sergipana se faz atra
vés de arnpla área transicional - através da zona axial de
arrr"!
gência, ou de forrna nuito brusca, induzida por falharnentos
tpol
ção ocidental , norte de canudos) , de nodo que em anbos os casos ë
difícil precisar a delinitação. Ao norte, os processos de nigrng
tização de seus rnetassedinentos, netavulcânicas, etc. !
assuneÍr
grandes proporções, tornando difÍci1 o discerninento entre
essas
1itol0gías e os nigrnatitos do embasa¡nento, os quais se estenden ao
vizinho Maciço pernambuco-Alagoas. Ao lado disto, o sistena de
falhas inversas e de enpurrão que se estende de Jacarð dos Honens
ao su1 de Macururé conduz a um considerável aloctonismo
tar<iio
das rochas granÍticas, gnáissicas e rnigrnatíticas de bordo sudoeste

do Maciço Perna¡nbuco-Alagoas, e assirn prejudica a
reais extensão e deli¡nitação da faixa.

apreciação

das

faixa Su1 Alagoana é narcada por gran
de mobilidade tectônica e quadro diversificado de atívidade
nagná
Toda evolução da

tica, características condizentes (ern parte) corn os crãssicos do¡ní
nios "eugeossinclinais", E, assin, esta equiparação tern sido fei
ta (BRIT0 NEVES, 1975; SANTOS e SILVA ÌìILHO, 197S, etc.)
sendo
inerentes a e1a os problenas de sernpre relativos ao conceito e
ao

nodelo.

Outras manifestações ígneas de rnenor parte, diques gra
níticos, pegmatitos, etc. inciden con freqüência na faixa su1 Ara
goana' concorrendo para consígnar un quadro de grande
mobilidade J
intensa e variada atividade magnática.
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1i_to-estratigráfíco ria faixa Sul Alagoa
na é ainda precário, e requer uma sucessão de estudos adicionais.
um sern núnero de designações para-estratigrãficas tern
franca cir
culação, mas, até o processo de lormalização e equacionanento,
h;
muitas indagações a seren sanad.as.
O conhecirnento

Cono

já rapidanente nencionado, em certos setores

da

faíxa, a distinção entre as rochas do enbasar¡ento e as seq,ências
supracÎustais da próppi.a faixa não pode ser feita de forma clara.
AIén disso, entre as unidades lÍtológicas da própria
faixa (Complexo Macururé, ',Conplexo pi ¡anhas _ Canindé,,) , as reLa
ções crono-estratigrãficas são desconhecidas ainda. Entre os ne
tanorfitos que se expõem nas porções oriental e ocidenta-t da tri
xa há algumas diferenças a seren consideradas, de orde¡n estruti
ral e quanto ao estãgio de transfornação ter¡nodinânica, de sort;
que a designação oe Conplexo Macururé continua no sentido
opera
cional que foi promulgado (o. BARBOSA, 1964-1970, crupo Macururé) ,
Por sonatõria ¡naior de rnotivos é infornar e provísória a designa

ção de "Conplexo piranhas¡Canind6,,, aqui introduzida.
As rochas do enbasanento da faixa Sul Alagoana afloran
nos núcleos das estruturas anticlinoriais, sen<10 constituídas
de
litologias rnuito variadas, de grau de ¡neta:norfísrno no fácies anfi.
bolito alto a granulito, a que LEITE, 1969 deu a designaçáo de
Grupo Jirau (A/g1),

predorninan rochas gnáissicas de conposição
granodio
rítica a quartzo diorítica, e rnignatitos con estrutura néoulitica,
esto¡natitica e oftálmica. Localnente tem sido registrado a pï9
sença de gnaisses kinzigÍticos e granulÍticos, básicos*a.
interrne

clar10s.

Importantes íntercalações, rie reduzidas di¡nensões e
grande persistência, são conhecidas, no seio dos gnaisses
e rnig_
natitos. Nelas estão presentes anfibolitos, cá1cÍo-silicãticas,
nãrnores, díopsídio dolonitos, quartzitos henatíticos,actinolita_
-trenolita a xistos, xistos antofilíticos (con asbestop e talcoj,
etc. alinhados consoante os traços de foliação regional , como nos
antiforrnes de Jirau do ponciano e Arapiraca e na exposição do
em
basanento ao norte do prõprio sistena.
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a) A FOIìMAÇÃO SANTA CRUZ (IEITE, 1969 (gz) ocorre dis
cordante sobre o embasarnento e subjacente a unidade Traipú-Jarana
taia e afrora principalrnente circunscrevendo as principais estru
turas anticlinoriais da âtea, forrnando gerarnente cristas eleva
das e bastante contínuas. As rochas dessa unidade são predorninan
temente quartzitos craros, com granuro¡netria variando de fina a
grosseira. Conponentes eventuais são feldspato, biotita e serici
ta. Mais raranente apaïecern intercalações de ¡ochas xistosasl
quartzitos ferruginosos e metarcõseos.
b) A designação inforrnal de FoRlctAçÃo"TRAIPU-JARA.I{ATAIA",
adotada por sILVA FILH0 et ar., rg77 procurou reunir designações
anteriores não adequadas de "hornfels Traipu" ou "pelítjç6,,
e
"hornfels quartzo-ferdspático", ou "Jaramataia" cie RTCHTER e pON
TE' 1964 e RICHTER, 1966, en escala de amplo reconhecirnenro regio

nal. Na porção ocidentar do sistema, o. BARB0SA, 19ó4-1970 iden
tificou a continuidade destas litorogias sob a designação igual

nente infor¡nal de'Grupo Macururél'

Na realídade, a unidade considerada abrange uma nulti
for¡ne e diversa seqüência de rochas ¡netassedinentares terrÍgenas
con níveis quínico e clástico-quínico subordinados, rochas vulcâ

nicas e rochas plutônicas de natureza básica e urtra básica, tra-ns
for¡nadas ter¡nodina¡nicamente e¡n níveis ¡nesozonais e epizonais. De
forna que a designação mais apropriada seria a de Conplexot que
en escalas naiores fatarnente será desenembrada en várias unida
des dis tintas .
cono

já

mencionado

esta unidade jaz

concord.antenen te

sobre a Forrnação santa cruz. suas relações con as rochas dos Gru
pos Vaza Barris,.e Miaba, e con as rochas do Cornplexo Canindé e
meta-vulcânicas associadas não poderarn ser escrarecidas ainda.
As ritorogias predorninantes desta unidade variarn corn a
área de ocorrência. Geralnente, ¡nicaxistos quartzosos granadífe
ros, gnaisses biotíticos granadíferos corn ¡nuito nÍveis e interca
lações de gnaisses quartzo-feldspãticos, quartzitos, anfibolitos,
meta-gabros, metadioritos, neta-ultrabasitos, etÇ, En algumas
áreas ocorre rnignatização de forna diversa ("agnatitos,,, ,'netasso
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natitos", "arteritos", etc.) e a distinção para com as rochas do
e¡nbasarnento se torna bastante difíci1, de possibiltdades renotas

(por exernplo, na borda centro su1 do l{aciço Pe rnanbuco -Al ago as ) .
Numerosas intercalações de ¡netacarbonatos associaclos
a para e ortoanfibolitos são partÍcularmente destacávei.s na re
gião de Batalha e Jaramataia-Al, s presença tanb6¡n de rochas u1
trabâsicas portadoras de asbestos antofilítico.
Muitas outTas intercalações e ocorrências sâo dignas
de menção, destacando-se do quadro geÌal de ¡nicaxistos e gnaisses
granadíferos, cono quartzitos, gnaisses arcosèanos, cá1cio-siIicá
ticas, nárnores, netavulcânicas ácidas a internediárias, corpos de
gabro e diorito foliados, etc., etc., muitos dos quais sõ cartg
grafáveis no detalhe.

ta a

O metamorfisno regional, cono será ¡nencionado, que afe
unidade, ern geral decresce de norte (Maciço pernarnbuco -A1a-

goas) para o su1 (Zona axral de Propriá), e isto acïescenta cer
tas variedades no quaciro petrogrático regional. Filitos, ardôsias,
meta-aÌenitos, xistos luzidios aparece¡n nais para o sul das áreas
de ocorrências desta unioade, Na porção ocidental da faixa
(a
oeste de Tucano), via de regra o metanorfisno regional é nais bai
xo, mas são nuitas as variações nu a secção transversal.

5,3.2 - "Conplexo Piranhas/Canindé', (I,e.ca, gb)
Una inportante e conplexa seqtlência neta-vulcânico-sedimentar (Pão de Açúcar-Paulo Afonso) ocorre associado a netaplu
tônicos básicas e ultrabásicas ("Coinplexo Canindé" s.s.), no flan
co sul do chamado Maciço Pernarnbuco-Alagoas, corn relações de con
tato ainda não definidos, com as rochas do enbasamento e con as
rochas da Unidade 1l'raipú-Jararnataia. 0u, quando nuito, ern fase
atual de definição; a Unidade Traipú-Jara¡nataia reúne contingente

maior de netassedimentos exõgenos, clásti.cos, A conjugação dos
ternos/unidade "Piranhas/Canindé" faculta nelhor apreciação na es
cala ao nilionési¡no, e tern caráter infornal.

Inicialmente, todo este contexto foi atribuÍdo por SIL
VA FILHO, L976, a una "seqtlência ofiolítica do geossinclinal Ser
gipano", tendo posteriormente diferenciando-a en duas partes: A

-67i'Seqtlência Metavulcano-Sedimentar" representaría estágios magrnáti
cos pré-orogênicos (o que é um f ato.1 e o "Cornplexo Canindé", s.s.,
representaria estágios sin e pós-orogênrcos.
Segundo TESCH

et a1., 1980, o "Cornplexo Canind6",

na

conceituação rnais recente é posterior a seqtlência vulcano-sedimen
tar (contatos en parte por falhas) , sendo conposto essenciaLnen
te de roçhas gabróidçs (gb), por sua vez cortadas por rochas gra
níticas (À2, ì3) de várias gerações. São rochas do tipo netaga
bros, Ieucogabros, troctolitos, noritos, e nes¡no frações de piro
xêní

tos e peridotitos,
Esta área nostïa teores anônalos de cobre e nîquel, con

pequenos jazirnentos (ocorrências subordinadas de

prata, ouro

e

platina).
5.3.3 - Estrutura e Metamorfisno
A estrutura da faixa Sul Alagoana é bastante complexa,
e envolve Çlaranente a superposição de eventos de várias fases de
deformação. As grandes dobras regionais, os alinha¡nentos observa
dos nos rnapas geológicos são delineadas por traços de foli.ação,
os quais ein qualquer escalas exiben padrões de redobra¡nento.
Recentenente JARDIM DE S,Ã et al., 198I, reportou gua
tro fases distintas de deforrnação nas rochas desta faixa, e pelo
menos três fases de rnetamorfisrno associadas. 0s grandes dobranen
tos regionais são caracterizados por forrnas cerradas, paralelas e
até nesna isoclinais, inclinadas a invertidas, cujos planos axiais
tên nergulho forte para S e SW, e os eixos caern de ¡nodo suave pg
ra WNhr e ESE. Estes dobranentos de foliação evoluern para falhas
inversas de flanco invertido, desenvolvendo ¡narcante lineação nos
quartzitos da lrornação Santa Cruz, conpondo un quadro geral de ver
gência dirigida para N e NE, para o Maciço Pernambuco-Alagoas.

Esta fase regional de dobranentos, atingindo inclusive
o e¡nbasanento da faixa, sofreu várias deforrnações posteriores,
de localização restrita ("kinks", crenulação, etc.). De conota
ção mais ampla há una fase de forte conpressão, de caráter tardio,
de sentido norte-sul resultando ern falhas inversas e enpurrões, e
¡nesno forrnação de cataclasitos e redobramentos, localizada no bor
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do sudoeste (Jacaré dos Honens /N{a cururé ) do Maciço pe¡narnbuco-Ala
goas,o qual rnascara grande parte da vergência para o norte defini
da no regine tectônico anterior,
Este processo ¡nascara grande partp da vergênci.a defini
da no regine tectônico que lhe antecedeu, e, assirn só na
parte
mais oriental do sistena fica preservado urn quadro residual de ver
gôncias centrÍfugas,definidas a partir do paralelo de propriá.

ocidental, a mecânica tardia cle cornpressão
de nordeste para sudoeste é predonínante., e abrangente, atingindo
todo o sistena. E de for¡la a obscúreçer prÊseÊça cle estilos de
dobranentos anteriores, rçsultando pois nurna feição
ho¡noclinal
vergente para o Craton do São Françisco, vista .nos napas, nitida
mente una feição sobreposta
Na porção

En consonância corp a histõriâ estrutural polifásica,as
paragêneses mine¡ais da faixa nostra¡n tanbén urna evolução cornpJe
xa, De uma ¡naneira geral, na porção oriental a fácies cje netanor
fisno regional cresce de sul (xistos verdes) para norte (anfiboli
to alto), onde a nigrnatização é freqüente. Os estudos de mine
rais índices e tipos de metanorfismo são ainda a nível nuito prg
Iininar e quesrionável. Há indicações (JARDIM DE SÄ et al.,19S1)
no sentido de rnetamorfisno regional de prçssão baixa (Ntr) a intel
mediária (MZ, M5) ao longo das principais fases de deforrnação.
Na porção

preseïrça de rochas

sico-fi1ítica".
se nota

ocidental da faixa tanbém se verifica

epi e mesozonais

a

(JORDAN, 1971, "seqüênciagnái:

Mas a disrribuição de fácies é diferente, pois
sensíve1 aumento de grau cle ¡neta¡lorfÍsno no centro da fai

xa (fãcies alnan<lina-anfibolito) , e decréscino para seus bordos
(subfácies quartzo-albita, epÍdo t o- a lnandina da fácies x j.sto ver
de).

5.3.4 -

Magmatisïro

Afora

a.

atividade magrnática já mencionada no discorrer

da seqtlenciação lito-estratigráfica <la falxa sul Alagoana, rnerece
destaque consideráve1 núnero <le rochas graníticas (À", tr") e sie
nÍticas de posicionamento tardio. presentes na borda'sul "do ¡.laci
ço P ernambuco-A l agoas . Principalmente, são dignos de nenção os
corpos da área entre Bo¡n Conselho (pE) e paulo Afonso (BA), e cor
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tando rochas do ernbasamento e da supraestrutura ! e nesmo rocha gra
nÍticas preexistentes.
Os

granitos e granodioritos do tipo ',G1ória" nenciona

dos ao norte da faixa sergipana, estão presentes na faixa su1 Ala
goana' e principalmente no seu rarno ocidentar, ao sul de Macururé.
No flanco su1 do Maciço perna¡nb uco-Ala go as são destacã
veis grandes corpos de conposição granítica (leucogranitos) e
adanelítlca corn poucos nãficos, granulaçâo rina a nedia, cortando
de forma brusca diferentes tipos de encaixantes. säo caracterís
ticas adicionais inú¡neïos encrâves de rnetacarbonatos, anfiboritos
e rochas básicas. A estas rochas, SILVA FIl,llo et a:r, Ig7./ arri
buiu a designação de tipo "Mata GÌande,'.

Ao longo <ia nesrna ãrea, cortando rochas do enbasarnento
e os próprios granit6ì-des previarnente descritos" ocorrern diques,
corpos alongados e "stocks" de rochas graníticas, quartzo-sienÍti
cas e sienÍticas (sí), designados de tipo "Ãguas Be1as", por SIL
vA FILHo et ar-., 1977, são rochas de coloração rõsea a rnuito cla
ras, granulação nédia a grosseira, ãs vezes porfirítica,
senpre
apresentando hornblenda, enclaves hipermãficos, e, eventuarnente

clino-piroxênio (aegirina-augita)

.

Ao norte esta área, nais para o centro do Maciço per
nanbuco-Alagoas, são destacáveis granitos e granodioritos a duas
nj-cas (tipo "Cariba',), de caráter tardio, tendo fluorita e topá

zio

co¡no

acessórios característicos (a oeste de Ãguas Belas,À
s).

5.4 -

SÛMULA DOS DADOS GEOCRONOLÖGICOS

O nível do conhecirnento geocronol6gico do sisterna sel
gipano corno un todo é deveras rudirnentar ainda, fruto d.e raros tra

balhos de reconhecirnento.

Para as rochas do ernbasarnento, idades Rb/Sr em rocha
total e K/A¡ ern minerais asseguran efetiva participa.ção nos even
tos do ciclo Transamazônico. No núcleo do anticlinório de Jirau
do Ponciano [BRI1'0 NEVES, 198z) foi obtida uma isócrona de refer6n
cia de Z 200 n.a, pata as rochas gnáissicas e rnigmatÍticas do en
basanento. Uma deterninação isolada, Rb/Sr e¡n rocha tota1,
en
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Srmão Dias revelou uma idade convencionaT de

2 500 ¡n.a' Há possi

bilidade de seren encontrados outros regLstl.os geocronol6gicos do
Arqueano tendo en vista o contexto geológico regional ' colrì a presença de rochas granulítícas avindas da projeção do ernbasanento
do Craton do São Francisco'

0s dados radion6tricos disponÍveís para os rnetamorfi
tos do sistema, en arnbas as faixas, são escassos e nostran disper
são de valores de 520 a 670 n.a' (K/Ar e Rb/Sr), não deixando al
crus tal
ternativas de conclusão. A possibitidade de uma vida
nais antiga para a faixa Su1 Alagoana, evidenciada pela presença
ainda
de um núrnero rnaior de fases deformacionais, não pode ser
clarificada pela escassez dos dados radionétricos.

A ídade obtida para o anç¡uirnetanorf isrno do Grupo Èstân
cia (Fornação Lagarto), por BRITO NEVES et aL., I97'/ ' no valor de
490 m.a, 6 considerada como míni¡no para o grupo en lide e seus cor
relatos inclusive o vaza Barris. Idade de sedirnentação em ambas
as faixas 6 un problema sen resposta aincia.
Conjunto ben coerente de dados se refere aos granitói
des tipo "G16ria" para o qual se obteve u¡na isócrona de referên
cia de ôó0 + 35 n,a. (BRITo NEVES e CORDANI , 1973). 0 caráter in
trusivo destes corpos faz corn que esta seja una idade nínina para
os ne tamor f.i to s que lecorta.
Os da<ios de resfrianento' Rb/Sr e K/Ar e¡n rnicas, indi
cam o arnplo intervalo de 560 - 600 n.a. para os corpos granítícos,
na maioria das vezes, o que deve corresponder ã fase de exrulação
erosiva e soerguirnento regional .

-7 L-

poMlNro cExrBA! _(1/)

o do¡nínio central se refere a

nais ínterna do dg
senvolvirnento geológico Pré-Ca¡nbriano da região nordeste, ã qual
se dispõe diagonalrnente, reunindo os sistenas ne tas se dinentare s
mais inportantes e íntegros ("orogenic belts".) . Ao longo desta
zoîa e notória a preseîvação de supracrustais terrígenas do Prote
rozóico, contínua e linearnente dobradas tNNE-NE/SW-NNE), cortadas
por grande afluência de rochas graníticas do Ciclo Brasiliano,
Ao J"ongo deste cinturão de rnetamorfitos fora¡n realiza
zoÍra

dos napeanentos geolõgicos considera<ios corno çl[55igss para a região,
e que sediaran praticanente â ¡nâioria da profusa terrninologra 1r
to-estratigrafia pré-Canbr:.ana usualnente em circulação no Nordes

te.
Os

linites propostos para este donínio são

convencio

nais por definição, sendo nais ou nenos orientados pela forma de
distriburção aLongada e preservação preferencial das supracrus

tais (do Proterozóico aos nossos dias), e que certanente têtn ra
zões geodinânicas prinárras. Nos do¡nínios confinantes persistem
vestígios (restos de supracrustars, graníticas) de tula extensão
nais anpla que aquela que se pernite hoje fornrular, perante crité
rros virtuais , circuns tanciais .
O do¡nínio central apresenta-se segnentado pelos linea
mentos Patos e Pernarnbuco, cons ubs tanc i ando conpartímentos (Va,
Vb, Vc) que reune¡n una série de características geol6gicas - tito
genéticas, estruturais, netalogenéticas - ¡nais ou nenos próprias.
A concepção dos sistenas de dobra¡nento Seridó, Piancó-Alto Brígi
da e Ríacho do Pontal deve ser conpreendida cono conparti¡nentação
geonétrÍco-estrutural <ie referência, para descrição, de un contel
to rnaior, cuja configuração paleogeolõgica 6 ¡nuíto difíciI de recons t

ituir.
ó.1 Sob

O SISTEMA DE

DOBRAMENTOS SERIDõ

esta designação se enfeixa o segrnento norte

do

do

¡nínio central , que en todos os aspectos irnagináveis,. é a nais
portante ârea da geologia do Nordeste,

in
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É a area-toco de inúneros trabalhos de H. EBERT ao lon
go de quase duas décadas , 'area de pesquisa preferencial dos pro
dispondo
fessores dos Cursos de Geologia do Recife e Natal, e
atualmente de vários mapeamentos na escala de semidetalhe e detaIhe (DNPM/CPRM, NUCLEBRÃS, Empresas de Mineração). Assirn, é natu
ral que o seu conhecimento geológico seja o mais polemizado do
Nordeste e disponha de documentação farta e inesgotáve1.

A individualização corno unidade geotectônica proposta
por SUSZCZYNSKI (1966), ten sido seguida com poucas nodificações
por vários autores corno SIQUEIRA e MARANHÃO (1971, 1975), SANTOS
( I 973) MELLO q
As designações de
NIELLO (1974) , erc. .
faixas e sisterna de dobramentos, para se afastar conotação geotec
tônica, adveio com os trabalhos de BRITO NEVES (1975, 1978).
Seu lirnite leste, marcado pela falha de Picuí, se faz
com o núcleo de gnaisses,migmatitos e granitos do Maciço São José
do Canpestre-Caldas Brandão. Seu linite ocidental com os terre
nos gnáissico-migmatíticos do Maciço do Rio Piranhas é . transicio
nal/ convencional, e difícil de precisar. Ao norte as estruturas
são recobertas pela Bacia Potiguar, e ao sul se justapõem colinearmente ã zona de cisalhamento cla geofratura de Patos.
No interior do sistema e possível identificar três dis
tintos compartimentos geotectôni cos/paleogeológicos naiores, mais
ou ìnenos emparelhados de leste para oeste: faixas de Frei Martinho
(porção contínua oriental), Cruzeta (centro-sudoeste) e Angicos-Jucurutú (noroeste), separadas pos altos do embasanento, de Acari
e São Vicente, ãs vezes designados de "zonas geoanticlinais" (SAN
T0S, 1973; BRITO NEVES, 1975).

sistena Seridó aflora nas zonas retro
mencioandas (e nos maciços delimitantes do sistena)de forma mais
ou menos franca, e em alguns outTos altos interiores. São típicos
terrenos gnáissico-migmatíticos complexos (A) polideformados, e
com vári¿5 i.ntercalações ou resquícios de rochas ígneas bás icas (d,
gb, af) ácidas (ortognaisses) e metassedimentos (leptinitos, lp,
quartzitos, qz). Processos de granitização, introdução de fases
graníticas mais jovens, afetan com freqtlência os típicos terrenos
de alto grau do embasamento, chamado de Complexo Catc6/Complexo
São Vicente, "Série Pré-Ceará", etc.
O ernbasamento do
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As dificuldades de separação deste embasamento das se
qtlências netassedimentares, devido aos processos magnáticos e es
truturais sobrepostos é una constatação muito antiga(H. EBERT) e
percalço freqtlente dos mapeamentos geológicos (e do enpilhamento
estratigráfico) de qualquer escala até os nossos dias.
6 .1

.1 - Lito-estratigrafia

Deste a primeira coluna proposta por (Ctutf nRL. 1910) ,
e a partir das colunas propostas por H. EBERT (1955-19Ó9/T970), a
desta zoÍLa se confunde
polêmica histõrica da lito-estratigrafia
com a própria história da geologia regional do Nordeste. A sínte
se do confronto internináve1 de esquemas foi tentativamente feita
inúneras vezes, como em BRITO NEVES 1973/ 1975 e DANTAS e CAULA,
1982.

principais trabalhos e mapas geológicos que conpõem
a evolução deste conhecimento são os de EBERT (1959-1969/I970),
FERREIRA, 1967; FERREIRA e ALBUQUERQUE, 1969; TORRES et â1.,1973;
1974:
SANTOS , 1973; SIQUEIM e MARANHÃO, 1973; ANDRITZKY et â1.,
COSTA e llORlKAlVA, 1975. 0s últinos trabalhos mencionáveis, reme
morando o histõrico e reiterando conflitos,são os de LIMA et â1.,
1980 e JARDIM DE S,Á e SALIM, 1980, cujos esquenas estão confronta
Os

dos no Quadro 6.1.
Desde f955 que se vê

circular

uma dezena

de nomes

em

posições e conceitos diferentes em colunas diferentes. Há colunas
que se confrontam diametralmente. Só a Unidade Serid6 (mais ele
vada na coluna) permanece sempre na mesma posição estratigráfica,
malgrado incorporações e segregações de sua secção inferior.Autên
tem
tica ciranda de colunas, nomes e unidades 1itológicas,
persistido a repetições de mapeamentos geol6gicos na escala de de
talhe, tão comuns no Seridó.

as causas destas dissenções ã partir
de algunas características inerentes (geológicas) ao Serid6:
a) Muitas recorrôncias de unidades litológicas, calcá
rios, câlcio-silicáticas, quartzitos, usualnente utilizadas como
horizontes-guias. Afora o que devem ser mencionadas repetições
por redobramento destas litologias e suas variações de fácies e
Pode-se inferir

Qu^uRo o.

¡ -

coLUNÂs

LrTO-rstR^] ¡cRÁ,¡:lc{5

Projeto Scheelira do Seridó - LIttA.E.A.M. ¿r a¡ii,

DO

S

1980

ROCIIÂS FILONIAliAS

I

ST!i1.1 S[¡r ¡ D0
JARDIM DE

-

r'¡irì],OS I çoES RECLli] LS

SÃ.E.F. 6 SALIM.J..T98O'

JARDI}I DE SÁ. I97S

CRÀ{IT0IDES (Gr â G1) diversificadas e "stockvorks"
rsrdios de apli tos e pegnatitos

ROCHAS

Diques de quartzo. quart!o-feldspãtico.

granrtos.pegmat¡tos

Diabásio e basalros.cálcio-silicáticas

anfibolitos.
3 ("SERrD0")
Biotita e \iuscovi ts biotita xi.stos a granada e,/ou cordieri,ta predominantes; ãs ve:es con andaluzita, sill inanita e estaurolita. Sericita e clorita xistos ocorren a oeste de Acari ("Cruzeta")
Intercolaçõcs fin¡s. próxinas à base de cátcio-si.licáquartzitos e paragnarsses quartzo
ticas, anfibolitos.
feldspáticos, conglonerados ou lentes . localnente'

UNTDADE
GRUPO SERIDO

GRUPO CACHOERIITI1A

Rochas pìutônicas granulares.
nignati!os. gnaj.sses. corpos

Rochas plutõnicas

granirõides

granulares.
e gabróides

mãficos e ultranáficos
I

j(JR¡tÂcÃo sLR ¡ uõ

Bioti,ta xi sto, 3 granada, si I
linanita.cordieri ta.estauroli
ta. etc.
Localmante feldspatizado. Seri

cita-clorita

biotita xistos

7

Biotita xistos coni granada
e/ou cordierita/estaurolita
Serici ta clor i ta-xi stos , fi litos; níveis de márnore ê /
quartzitos

¡:or{,\rÂcÃo JucuRLn0

biotita e/ou hornblenda gnaisses,localnente nri gmat izados.
nincl¡rclucn: ¡cfrt ir¡rtus, nívcis ¡lc mir¡norcs, culcio-silicJticus
ralizadas (scheelita) e anfibolitos
Biotita-Bnaisse epidotífero.

FORft,lç.(O

2 ("EQUADOR")
São Josá Seridó. FìoQuartzitos (Equador, Feiticeiro,
a
Gradan para o
puros
¡nuscovita.
e
arcoseanos.
rânia)
topo a xistos e gnaisses con epídoto. No topo ou base
aparecem netaconglonerados poliníct j.cos (Parelhas,Ouro
Eranco). Intercalações conglone¡áticas.
e paranfi.
Biotits xistos.nárnores e cálcio-silicáticas
bolito5 aparecen no topo.

UNIDADE

UN ¡

D^D¡:

I

("Jttct,nt,T0

)

Paragnaisses quart¿o-feldspáticos. biotita e hornblenda gnaisse5. gnaisses a epidoto e neta-arcóseos.lnter-

calações e gradações para quartzitos.calcio-siticáticas,

EQU.{DOR

lluscovita quart:itos com facies arcoseanas. itabiritos, netaconglomerados oligo a poliaríctico, con natriz variada, arcoserna,cal

cio-silicãtica,

Contato en Parte gradacional

ferrífera ou netapelítica (Parelhas)

c(J¡rpLEXo c:,ìÂf ssI co-r.r ¡G:\t{Tf TI Co

u¡¡¡l¡scr c nigilJtttoJ cn geral: gnalsses facoirlais. qUilrtzo-fe¡ds
pãticos. leptinitos,
anfibolitos.
Cranitóidcs: granitos. granodiori¡s5. tonalitos, etc.
tìal¡rói.lcs:
Jioritos c gJbros.

nárnores . xi stos . anfiboli tos . cálc io-xi stos e presença

de

ortoanfibol¡tos e tremolita-actinolita xistos.
Fenônenos dc granitização comurn(nignstitos,augen-gnaisses e anatexia(Ígneas con xen6litos dos nctassedinentos)
coMPLEx0 cArc0

Gnaisses, mignåtitos,
FrMr

arqireanos prð-deforrna.Jos (evenro

).

Dificutdade de identificação
conraros (cl).

peÌs

graniti¿ação

dos
I

-*¡

Þ
I

' ("cmpi lhanento geonétrico-estrutura l"

).
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possanças.

b) 0 conhecinento estrutural e geotectônico regional
não tên sido considerado devidamente. O ernpilhanento das últi
mas feições geométrico-estrutural assumida pelos estratos é g"."i
mente proposto como coluna lito-estratigrãfica.
As conclições geo
tectônicas/paleogeográficas cle nobilidade admitidas em geral no
seridó ("geossinclíneo", "cinturão móve1") não pode se coadunar
con a formulação de uma coluna lito-estratigráfica única e abran

gente de todas subdivisões (geotectônicas, paleogeográficas)
ráveis, com ordenação plano paralela de suas unidades.

espe

c) A dificuldade de precisar o limite
enbasamento-su
pracrustais, face aos problemas de mobilização (estrutural, migma
tização) conjunta, em diversos setores, e ausência de
limites

discordantes inquestionáveis

.

Na verdade, há outros problenas (não geológicos) em jg
go. A pré-fixação de esquemas lito-estratigráficos (subjugando a
verdade estrutural da ã,rea)ra intolerância com esquemas preexisten
tes, a l'alta de diá1ogo entre proponentes de um trabalho e outro,
a vontade de consignar presença nurna polêmica de tanta repeïcus

são, etc.

Muitas alternativas de conciliação entre esquemas fo
ran negligenciadas em favor da proposição cte outro esquena. SoSre
esquemas propostos no Quadro ó.1 aparentemente tão conflitantes,
há uma proposição de sANTos, 19g1, ben fundamentada, que admite
conciliação. A Unidade Equador (sedimentação nerítica, espessa e
praticanente restrita ã faixa oriental) teria passagen lateral de
fácies para a unidade Jucurutú para oeste, onde predomina (na zo
na oriental os trechos mapeados como Jucurutú são sempre duvido
sos), com ocorrências de quartzitos subordinados.
O mapa geológico anexo aclotou

a coluna proposta
por
e SALIM, 1980 (pelo conhecimento e exame crítico dos
trabalhos anteriores, inclusive o de LIMA ct a1.,19g0 e pelaatenção
dispensada ä componente georógia estruturar), nas deixa em aber
to a possibilidade de composição "Equador/Jucurutú,,. E como fenô
menos de migmatízação podem atingir indistintamente toda a coluna,
indica-se esta alternativa (A ?), localmente jâ conprovada.
JARDIM DE S,Ã

-76_

colunas lito-estratigráficas propostas e confronta
das (Quadro ó.1), na sua abrangência, se aproxírnan de,,assemb16ias
tectono-estratigráficas" ou "nacrorit¡nos deposicionais", un ¡efi
nanento lito-estratigráfico, em ternos do código de No¡nencratura,
ainda terá que ser feito, com a naturação dos conhecimentos até ho
je armazenados, respeitando as feições metanórficas e estïuturais
.A.s

so,brepostas,

As primeiras "unidades,' (pode ser una única e arnpla se
qtlência) retratan fases deposicionais terrígenas, essencialnente
psaníticas (localrnente psefítica) com nuitas gradações laterais e
verticais para ternos peliticos, cá1cio_pe1íticos, carbonáticos,
etc' A contribuição ígnea 6 ¡econhecidarnente importante (ortoanfi
bolitos, "b.i,f.", etc,) ern alguns locais, e a renobilízação poste
rior, estrutural e rnigrnatítica ben nais efetiva.

A seqtiência terrígena superior ("Seridó,,) de reconheci
nento unânirne, prograda de for¡na irrestríta sobre as anteÌiores e
sobre os altos internos e externos do sistena, con predonínio de
sedinentação pelítica, Mas també¡n con variações de fácies, inter
calações cá1cio-si1icátícas, carbonáticas e psarníticas , etc. ,
1;
calnente. Corresponde a u¡n estágio cle amplificação lateral e ver
tical dos sítios deposicionais, e muitas variaç.ões de ritossorqas
podem ser identificadas. A feição metanórfica e estrutural (,,rnica
xistos") predorni-nante adquirida enpana subdivisões faciológicas e
estruturais possÍveis na escala de detar.he lito-estratigráfico,que
são objeto de tantas dissenções nas unidades inferiores.
Uma diferenciação de neta¡norfismo (nais que lito_estïatigráfica) ten sido eviclenci.ada por vários autores na faixa de cru
zeta - s e r i c i ta - c 1o r i t a xistcis, netassiltitos - do ,'Grupo cachoei
rinha" ou "Forrnação Cruzeta", destacado no napa anexo.

6.1.2 - Tectônica e }{etanorfisno

o

regional do sistema seridõ é narcadarnente
linear, apesar de un desenvolvinento polifásico que coneçou a ser
clarificado " a partÍr do trabalho de RIES e SHACKLETON ,1977. Apg
nas nos altos interiores do sistema e nos naciços adjacentes a es
dobra¡nento

trutu¡ação é mais co¡nplexa, corn padrões de redobranento en algunas
áreas, rnante adas poï supracrustais.
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(1978a, 197Bb) refere-se a presença de urna
tra¡na antiga (FlMl) preservada apenas nas rochas de alto grau do
embasanento, con transposição generalizada, dobras intrafolì-ais,fg
liações e lineações dobradas por eventos tardios (re1atívos ãs su
pracrustais), e padrões de interferência de várias
conpo s 1ç oe s;
donos e bacias são observáveis na borda leste do Maciço lìio piranhas.
JARDIM DE SÃ

0 prirneiro evento tectono-netamórfico das supracrustâis
desenvolveu dobras fechadas e isoc.l.inais, invertidas ã recumbentes,
evoluindo até intrafoliais, de grande penetratividade regionar (F,
Mz), o metanorfismo associado é de fácies anfibolito (granada, sil
limanita, etc.) capaz gerallnente de produzir fenôrnenos cle graniti
zação, no contato ernb as arnen to/ cobe r tur a ,

0 segundo evento, relativo às supracrustais (FalM3) cor
responde às dobras rnaiores, desenhadas pela foliação S' iom plano
axial de forte mergulho, e apresentadas neste e na naioria dos na
pas da área. São dobranentos longílíneos, paralelos con eixos sub
horizontaís alternando con zonas de culrninação e depressão, co¡n di
reção geral NNE, e xistosidade (sr) de sericita-clorita-biotita.
o
metamorfisrno (M3) produz retrometamorfisno rocal (JARDIM DE sÃ,
1978a, i978b), mas há predonínio da fácies anfibolito, e associa
ção muito inportante coÍr os granitóides regionais. LIMA et al.,
1980 indican vergência regíonar deste dobranento no sentido do Ma
ciço Rio Piranhas (para oeste).
Fases tardias e restritas de cleformação (F4/M4) incluem
crenulação, forrnação de ',kinks", zonas dè cisalhanento, etc. O me
tamorfis¡no é definido cono retrógado, de fãcies xisto verde, e su
bordinado,
O dobrarnento de xistosidade

principal (F3/M3) ao sul do
sisterna acha-se envolvido no cisalhamento dextral do lineamento de
Patos (considerando sin a pós-Fr), conferindo a forrna sigmóide des
ta parte norte do domínio central.
ó,1.3 - Magnatisno Granítico

Serid6 e rnaciços adj acentes se veri.fj-ca diversifica
do plutonisrno granÍtico, de pequeno, n6dio e grande porte, tentati
vanente siste¡natizados por diversos autores.
No

-/ðPelo nenos quatro grandes grupos podern ser descritos na
escala de reconhecinento, considerando o tipo de relação com as fa
ses de deforrnação regionais,

a) Augen gnaisses, granito-gnaisses, granitos estratói
des e nignatitos são identifica<ìos no errbasanento do sistema seri
dó' anteriores (pré-tectônicos) as fases de deforrnação presentes
nas supracrustais, Estas rochas graníticas e alguns corpos bási
cos clifici lmente tê¡n sido destacados cartograficarnente do contexto

do

embasarnento.

b) G¡anitos e granodioritos dos grandes bat6litos,

se¡n

pre associados com fragnentos e porções de rochas máfj,cas (Acari,
Pâtu, Carolé do Rocha, xì, Apresentan gnaissificação na matriz
(sintectônicos) e blastese feldspática raranente orientada. E ainda
a presença de granodioritos e nonzogranitos intrusivos, contendo
enclaves de náficos, sugerindo tratar-se de suite granítica do

"tipo ¡",

dada sua

estÌeita relação

mário.

co¡n

nateríal Ígneo máfico pri

c) Granitos de filiação nignatítica

enclaves de ne
tassedínentos e gnaisses do enbasanento, agsociadas à estruturas
reviradas ' de baixo ânguIo (sintectônicas, À2). E tarnbén reucogra
nitos intrusivos, equigranulares ou fracamente porfiróide (Acauã,
Cerro Corá, etc.), que poden ser em rnaior parte do "tipo S,, (SAN

T0S

e

corn

MELO, 1978).

d) Granitos alcalinos, granitos equigranulares róseos
fi..lonianos ("tì.po Itapetin"), leucogranitos, graniros pegnatitóides (Picuí-Pedra Lavrada), pegnatitos e vieiros, todos com nítida

conotação pós-tectônica (Àr).

A visão da escala de reconhecinento, antevista
por
ALMEIDA et al., 1967 (tipos "conceição" - "Itaporanga" - Itapetirn")
pe'nanece válida, de certa for¡na, ainda que tenha acrescido muito
o núnero de informações (estruturais, petrológicas) e a cataloga
ção de novos tipos. Em especial , os trabalhos de SANTOS e
MELO
(1978), SANToS, E.J. (19S0) e JAIìDIM DE SÃ. et at., 1981 deven ser
mencionados r cono referências obrigat6rias pala detalhamentos.
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.4 - lr{jneralizações (Si.¡ppsq)

O Siste¡na do Seridó respalda co¡n suficiência a sua vas
ta bibliografia, en grande parte vorta d,a pata seus recuïsos econô
micos, cuja descrição escapa aos objetivos presentes.

0 recurso nais iÌnportante do Seridó é a scheelita, com
várias minas em exploração,6¡¡ jazinentos de vários tipos: ,,skarns,,
ou tactitos (90? dos depõsitos), associados ã anfibolitos, a rnáfí
cas e u.ltramáf icas, fi10nia.nos, etc. A reserva total de ¡ninério
de tungstênio é superi or a I44 ¡nilhões de toneladas, segundo LIMA
et al ., 1980.
Também o Seridó sedia una província pegnatítifera corn
cerca de 700 pegrnatitos rnineralizados, situados nu¡na área e1Íptica
alongada segundo a faixa oriental (fS 000 krn2¡ do sistema,
sendo

berílio, tantalita-colunbita, cassi.terita e caulin os principais

recursos explorados, ao Iado de vários outros subordinados.
Merecem nenção no sistena outros recursos minerais,
cc
(associado
mo urânio
ã granitos tardios) e jazinentos ¡neta¡nõrfi
cos de origern sedirnentar (itabíritos, quartzitos, rnár¡nores,
etc.).

6.2 -

O SISTEMA DE

DOBRAMENTOS PIANCÓ-ALTO BRÍGIDA

0 Sistena de Dobramentos piancó_Alto Brígida, na con
cepção original de BRITo NEVES, 1975, situa-se ao sul
do lineamen
to de Patos e ao norte do eixo de rochas gnáissicas_nigrnatíticas
e graníticas de Teixeira-serra Talhada (',Zona Geoanticlinal
de
Teixeira") , assurnindo forrna triangular inposta pera tectônica
bra
sileira, con uma ãrea próxina de 40 000 kn2
Ao norte,sua zona de <te1i¡nitação com o Siste¡na Sericló
é perlongado por una faixa estreita de migmatitos (provavelrnente
do e¡nbasanento) extre¡nanente deformados. para o su1 parece
bas
,
tante prováve1 a Iigação do seu contingente lito_estratigráfico
com aquele do sistema Riacho do pontal, uma vez que
os desl0camen
tos direcionais a1i promovidos pelo lineanento pernanbuco são bas
tante fiodestos.

0 sistena de dobra¡nento acha-se caracteristicarnenre

con
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dicionado pelo arranjo de falhas policíc1icas, externas (Patos,Per
nambuco) e internas. 0bserva-se duas faixas mais ou menos distin
tas, sinformais, condicionado por estes falhamentos. Ao norte,tem-se estruturação próxima a E-W, comandada por un feixe de falhas
oriundas do linearnento de Patos, desde o açude de Curenas. Apõs
una zona tectônica mais elevada ("alto de Piancó") observa-se ao
sul outra faixa de dobra¡nentos acompanhando una série de geofratu
ras de direção NE e ENE (a rnaior parte de tipo Sinistral). De for
ma que a reconstituição paleo geogrâfica/ geotectônica do sistena é
muito difíci1, pelo condicionamento tectônico que lhe foi imposto,

várias etapas.
Este sistena conta com vários napeanentos nas escalas
I/rc}.000 e 1/50.000, oriundos da SUDENE (Projeto Gipsita, Projeto

em

Ferro e Manganês, etc.), do DNPtrl-SUDENE (fases prelirninares do Pro
jeto Cobre) e do Curso de Geologia do Recife (relatórios de gradua
ção, 1976 e 1980-1982), afora muitos pÍospectos locais de compa
nhias de mineração. A integração apresentada por 0. BARtsOSA, 1970
(trabalho realizado até 1964J tem sido repetida com freqtlência em
todos os napas de pequena escala da região, e é praticamente o fun
damento de todas sínteses já escritas.

0

enbasarnento do sistema só se expõe fracanente nos seus

flancos. Ao norte, na borda do Maciço Rio Piranhas predoninan ro
chas rnignatíticas e rochas granulares de paleossona básico (<1iori
tos, quartzo dioritos) a intermediária, cataclasados e nj. Ionitiza
dos, ao longo da zona arqueada situada entre as falhas de Mâl.ta e
Patos. Ao sul, ao longo da "Zona geoanticlinal de Teixeira" predo
minan gnaisses graníticos e nigmatitos circunscrevendo aut6nticos
batõ l

itos sincinemáticos.

As denais indicações de r<¡chas do embasanento (A),
de
Piancó, sul de Ouricuri, sul de Salgueiro, entre outras ten sido
postas en dúvida em napea.nentos recentes (BEURLËN et al., 1978;
BRITO NEVES et aL, 1982), e colocadas cono litofácíes psamÍticas
inaturas das seqtiências supracrustais. Desta forna a delínitação
real e a extensão do sistena en aná1ise poden vir a ser consideravelnente anpliadas, con novos napeanentos de det.alhe ou semj.-deta
Ihe, como os que estão en progresso atualmente pelo Curso de Geolo
gia do Recife/Convênio lvlinérios de Pernambuco e pela CpRM,/Convênio
DNPM.
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6.2.I - L ito-Es trati grafia
No Siste¡na Piancó-Alto Brígida, de certa for¡na ao con
trário do que aconteceu na terninologia do Seridó, un variadÍssi
no contexto sedinentar e vulcano - s edinentar prinário, ten sido ne

gligenciado en favor de feições nacroscópicas unifor¡nizadoras do
meta¡norf isrno regional. Assin se ten una grande quantidade de ter
nos 1itológicos prirnários, variadJs ern feição e origern, e una par
cinônia de designações lito-estÌarigráficas (Grupos "Salgueiro" e
"Cachoeirinha") voltadas para feições de rnetamorfisno, classifica
das na escal-a de reconhecinento.
Pela ordern, os trabalhos P. VEIGA (1966, 1968), J. p.
SANToS (1967), A.L. CALDASSo (1967), TEIXEIRA et a1. , (1965),ALBU
QUERQUE (1970) e BARBoSA er al. (1964-f970), entre ourros discuti
rarn as grandes linhas lito-estratigráficas do sistema. Quartzitos
basais, nicáceos r f oran identif icados quase na i._ ¡naioria dos peï'
fis, seguidos de biotita xisto granadÍtero (espessuras rnodestas),
e inportante pacote de filitos e sericita-clorita xistos, Iocal
r ente com intercalações ou lentes quartzíticas, itabiríticas, cal
cárias, e rnais ratamente congloneráticas . Desta época, apenas
CALDASSo, 1967 nostrou gradação primária de psanitos imaturos na
base para os neta-pelitos do¡ninantes e catacterÍsticos da unidade.
As referências ã contribuições vulcanogênicas foran ¡nuito escassas até então

.

0 Projeto Cobre, liderado por O. BARBoSA (1964-I970) in
fluenciou decisivanente a terninologia lito-estratígráfica,quando
designou infor¡nalrnente; a) Grupo Salgueiro "composto por biotita-xistos, xistos 'a duas ¡nicas e quartzitos.,." e b) Grupo Cachoei
rinha com "xistos nenos etamórficos que os do Grupo Salgueiro,
constam de ¡nicaxistos finos, filitos, clorita-xistos, anfibolitos,
itabi¡itos e quartzitos prateados". Apesar de no¡neadas infor¡na1
nente e de se insistir no caráter transicional (,'difÍceis de prg
cisar") dos contatos, estas designações pioneiras forarn consagra
das e¡n vários mapas e trabalhos científicos subseqüentes.
Somente a partir do trabalho de BEURLEN et al ., 197g,se
corneçou a enf.atízar a grande variedade de Iitologias prinárias,ple
nanente cartografãveis ern seni-detalhe, clásticos rnédios irnaturos,
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c1ãsticos finos e unidades vulcanogênicas, conpondo diversas se
qUências. Como também se destacou,a païtir daí, a necessidade de
rever os conceitos terrninol69icos vigentes e a posição/natureza
dos contatos "Cachoeirinha-salgueiro-Uauá,' (enbasarnento) .
Na zona a leste de piancó, BEURLEN et al. (op.cit.)iden
f icararn:

a) Biotita xistos granadíferos, nuscovita xistos

e

gnaisses com intercalações carbonáticas e xistosas (81),nicaxistos
nignatizados (82), na infra-estrutura das seqüências de cobertu¡a.

b) Clorita-sericita xisros, quartzitos e filitos

(Cf)

con contatos gradacionais com unidades basais.

c) Passagern de gnaisses atcoseanos e xistos (de Br) pa
ra filitos, netassiltitos, grauvacas, quartzitos, co¡n leitoi
(e
diques) de metavulcânicas, de espessuïas centinétricas a deci¡né
tricas (anfibolíticas, dioríticas, gábricas) - (C2),
d) Auréo1as extensas de termo-rneta¡norfitos , a silli¡nani
ta-granada-estaurolita e biotita,nas adjacências dos inú¡neros

"stocks" graníticos da fa ixa .

CoSTA, 1980, estudou particularnente a faixa norte
sistema, descrevendo duas associações litológicas principais:

do

a)

Una associação de rochas vulcânicas representadas por
dacitos, andesitos, piroclásticas, com intercalações de cherts
hernatíticos e piritosos, grauvacas e folhelhos.

b)

Una seqüência sedirnentar

pe1ítica e psanítica,

con

termos rnais grosseiros (grauvacas e conglonerados polinÍcti,cos)
compostos por diversos tipos 1ito1ógicos, inclusive cherts, vulcâ
nicas , etc.
MUNIZ

e

SANTOS,

1980, no estudo do conjunto do sistena,

identificaran três facíologias predorninantes : psanítico-perítica,
pelítica e vulcanogênica. As prineiras de distribuição generari
zadas (cono já descritas), onde parecen ïaros os metassedirnentos
de origem quírnica e orgânica, e sempre há evidências de urn arnbien
te deposicional instãve1 e con certo grau de turburência. As uni
dades vulcanogênicas distribue¡n-se ern ãreas restritas e estão as
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ticos-tonalíticos- granodioríticos, sendo o vulcanisrno de natureza
andesítica-traquÍtica-dacítica, incluindo 1avas, piroclásticos e

tufos.
Na

falha de Salgueiro

BRITO NEVES

et al. (1982) identi

ficaran e napearan associações se¡nelhantes, utilizando designações
infornais locais. Cabe destacar, ao sul de Salgueiro (PE-460) a
presença de paragnaisses arcoseanos ("gnaisse da Serra das Vassou
ras'') en espesso pacote e sua interlaninação con biotita xistos
nas zonas de contato. Comurnente, en napeanentos regionais estes
gnaisses ("Grupo Uauá") têm sido colocados no enbasamento. P¡ati
canente toda zona de contato "Salgueiro-Cachoeirinha" do Projeto
Cobre nostrou-se inconsistente, quando da cartografia geológica
de detalhe.

síntese, no Sistema Piancó-A1to Brígida, as sequên
cias supracrustais representan várias associações vulcano-sedimen
tares e sedi¡nentares peliticas-psaníticas, con ternos psaníticos
ínaturos e quínicos subordinados. O netanorfismo regional é na
fácies xisto verde, com intensificações locais (granada-biotitaxistos, nicaxistos pegnatítizados) . 0 desenvolvinento lito-estra
tigráfico do siste¡na é conplexo e variado, e conhecido a nível
exploratório apenas. As designações de "Grupo Cachoe ir inha/ " Grupo Salgueiro" (Pech/Peca) en conjunto do napa anexos procura¡n ser
abrangentes e acatar provi s o ri. anente o histórico de terminologia
regional. Qualquer das designações isoladas é inadequada e não
recornendável, e ambas estão fadadas a revisão em curto prazo.
Ern

Resta rnencionar a presença de urn pequeno testenunho de
Iara
sedírnentos semelhantes aos do Grupo Jaibaras, na fossa de
(eOi) pouco ao norte da cidade de Barro (CE), sobre a
proj eção
preenchinento
ocídental do lineamento Patos. Nesta "bacia", o
6 essencialnente detrítico e inaturo, sendo constituído por areni
tos arcoseanos, arenitos conglorneráticos, conglornerados e brechas
polirnícticas. Associa¡n-se, nenos conunente, siltitos arenosos de
estratifÍcação cruzada. As canadas dispõern-se con fraco rnergulho
e levemente onduladas. São rochas nuito fraturadas, com espelhos
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de fraturas esverdeados pera presença de carbonato de cobre. Tra
ta-se de una relíquia de sÍtio deposicional nais extenso,

6.2.2 - Tectônica e Metarnorfisno
Para a sistematização do tectonisno do Sistema piancó_
-Alto BrÍgida são necessários ainda muitos trabalhos especÍficos.
A dificuldade de sintetizar o aspecto estrutural é devido a gran
de extensão da área, con diferentes padrões de defornação de un
setor'a outro, a ação dos falhamentos profundos, a freqüência da
circunscrição de corpos ígneos inportantes, e a ductibilidade de
suas rochas. Por outro 1ado, e¡n um nesno perfil pode ser const¿r
tadas diferenças narcantes entre o padrão exibido por rochas da in

fra e supra-estrutura.

Por toda extensa área de exposição destes netassedimen
tos' via de regra' se trabarha com dobras de foriação. Há evidên
cias de urna fase de defornação inj.cial (D1) , en grande parte iso
c1inal' cuja foliação descreve dobramentos si¡nétricos e assiné
tricos (Dr) de direção E-W (faixa noïte), NE (maior parte do sis
tena) e WNW-ESE (sul de Salgueiro). Apesar da transposição fre
qüente, é porén possível ver na neso-estrutura várias feições se
dimentares e vulcano-sedi¡nentares, onde o baixo metanorfis¡no re
gional o perrnite.

A continuidade dos dobranentos de foliação é rnuito pre
judicada pelos inúrneros corpos intrusivos (e suas auléolas) e pela
ação da densa rede de farha¡nentos, Locarrnente se observa encurva
nento significativo nos eixos das dob¡as (Dr) comandadas por de
fornações sobrepostas (D3) cono a leste de piancó, e mesno caso
de culninações e depressões conandadas por redobra¡nento quase or
togonal. A sul e sudeste de Salgueiro são observados padrões de
redobrarnento de tipo dorno e bacia, con antifor¡nes e sinfornes sub
circulares e e1ípticos en série.
A16n do que, crenulações, clivagens de fraturas, "kinks,,,
zonas cisalhadas, etc. são feições locais (04), nas freqtientes.
Mas, de u¡na ¡naneira geral , falta conhecer nelhor a ordenação de
espaço e tempo de todos esses padrões estruturais, e a sua ïela
ção com o metanorfisrno regional .
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As observações sobre o metanorfisrno regíonal do sistena
en análise são superficiais e¡n geral , en terÍìos de tipologia bási
xisto
ca e fases evolutivas. Predo¡nina neta¡norfisrno na fácies
verde, diversas subfãci'es, con variações locais a transição xis-

to verde-anfibolito e anf ibo 1i to '
O aparecinento da

fácies anfibolito

em

rnetapelitos (quart

zo-nicroclina-bíotita-almandina-rnuscovita) j-nvariavelnente foi
responsável pela edição inadequada de <lesignaçõos lito-estratigrâficas fora do terrno ,'Cachoe irinha" , sempre vinculado I fácies xis

to

verde '

A intromissão freqilente de corpos ígneos nos netassedi
mentos é acompanhada por forr,nação de extensas auréolas de netanor
atê
fisrno ternal (raramente napeados) de intensidade variáveI '
fácies hornblenda hornfels. A leste de Piancó,BEURLEN, et al .,
1g7g, descrevem paragêneses ricas em granada, andalusita, silli¡na
nita e estaurolita. Metamorfismo dinâmico, cataclãstíco, é co¡nurn
acornpanhando linearmente a densa trama de falha¡nentos expostos en
mapa.

Nas rochas gnáissicas ("Serra das Vassouras") é rnuito
cornun o aparecinento de fácies mignatíticas, o que levou tantos au
tores a separá-1as coxno parte de "embasamento". Nas rochas meta-

-pe1ítícas (de ardósias a micaxistos) e neta-basÍticas ( trernoli

ta-actinolita xistos, tremolita-clorita-actinolita xistos' clori
ta-epídoto xistos) é possíve1 avaliar ¡nelhor as características
do netarnorfisno regional plurifacial desta arnpla e variada sequên
cia. o avanço para urna classificação lito-estratigláfica ten que
enfrentar prineiro as feições netanórficas. deixando de lado a te]ninologia vigente, e isto é uma rneta viáveI en escalas 1/100'000
e superiores.
6.2.3 - Masmatisno Granítíco
Brígida encerra o nais intenso e
variado cortejo de rochas graníticas do Nordeste, sendo a locali
dade típica por excelência de todas as propostas de sistenatiza
O Sistema Piancó-Alto

PESSoA,
ção do problerna, como ALMEIDA et al ., 1967, BRITO NEVES e
7g74 e SANTOS e MELO, 1978. A1én das manifestações nígmatíticas
sinsedinentares discutidas, destaca-se em napa de qualquer escala
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à expressividade do plutonisno granÍtico,
0 plutorrismo granítico apresenta grande diversidade de
fácies e natureza de contato, de acordo com o arnbiente de fornação
e a secção exposta. Destaca-se primeiranente o grande núnero de
"stocks" e bató1itos (tipo "Conceição") de conposição granodioríti
ca, quartzo-diorÍtica, tonalítica, etc. con pórfiros de plagioclá

sio, orientação suave nos bordos, e freqtlentenente enclaves de ro
chas ¡náf icas. Os contatos são en naior parte intn:sivos (supra-estru
tura), e en parte gradacionais. O núnero de enclaves náficos (gg
bróides, diorÍticos) é tão freqttente e característico que SANTOS
e MELO, 1978, admiten a preexistência de un substrato máfico.

graníticas porfiríticas, a microclina (tipo "Ita
poranga"), con ou sen coroa de plagioclãsio são típicas desta área.
Há alguns exemplos de extrerna fetdspatização, alcançando-se composições quartzo-sieníticas, Estes granitos tanbém nostÍan contatos
bruscos (rnetapel.itos) ou gradativos (gnaisses, xistos mignatizados)
corn as encaixantes, e variações de fácies para o tipo anteriorrnen
te descrito. De ¡nodo que a concorrência no nesno rnaciço das asso
ciações "diorito-granito-porfiróide" e "tonalito-granito",proposro
por SANTOS e MELO, J.978, pode ser confir¡nada con vários exernplos.
0 corpo sienítíco de Catingueira (a sudoeste de patos)
representa outro tipo de associação (alcaligranito-sienito) muito
conum do Nordeste e de outras localidades da faixa (Terra Nova).
Rochas

Sua conposição modal

varia bastante de quartzo-nonzonito até

sie

no-granito.
Corpos de dunitos e pj.roxênitos serpentinizados

são co
nhecidos ao sul de Catingueira (corn mineralização niquelÍferas), e
outros cornplexos de rochas ¡náficas de caráter sintectônico
são
por
descritos
BEURLEN et al,, 1978.
Afora estes corpos naiores, cartografáveis (I ,, Àr, si)

por toda área devem ser nencionados inúneros enxanes de diques gra
nÍticos, quartzo-sieníticos e sieníticos, e mesno pequenos "stocks"
que cortan inclusive as rochas nagmáticas previanente desc¡itas.
Por exenplo, na área entre Teixeira e Serra Talhada, ern Salgueiro,
a sul e sudoeste de Salgueiro, etc. estão os tipos nais proeninen
tes, que poden ser convenientenente tepresentados na escala do na
pa anexo.
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6.3 -

O SISTEMA DE

DOBRAMË}ITOS RIACHO DO PONTAL

A porção sul do domínio central de Borborena recebeu a
denominação original de faixa de dobranentos, enriquecido e modi
ficado pelo trabalho de ALMEIDA, 1977 e a síntese de SANToS e cA!
DASSO, 1978. A definição da seus linites dernanda nuitas investiga
ções geológicas ainda.
Para o norte, a conexão con o Siste¡na piancó-Alto Brígí
da já mencionada, é clarivídente en qualquer escala. para oeste
e sudoeste o tipo de vinculação co¡n o Sistema de Dobra¡nentos do
Rio Preto (INDA e BARBOSA, 1978) não é conhecido, en vista de ca
peanento cenozóico, a oeste do Rio São Francisco. Há indÍcações
prelininares de uma co¡nposição de faixas, arranjadas no estilo da
Sergipana e Su1 Alagoana, Para 1este, a separação con o Sistema
Sergipano se faz por una projeção arqueada do embasa¡nento, sobre a
qual jazen os netassedimentos de Bacia Bonita (pebb), o que deixa
en aberto a possibilidade de una ligação paleogeográfica.
Para o su1 , há identidade inconsúti1 entre o e¡nbasa¡nento
desta unidade e a do Craton do São Francisco. A concepção do li¡ni
te de províncias nesta ârea jâ foi abordado (itern 3.2), perante da
dos estruturais, geocronológicos e geofísicos nuito escassos. Tra
ta-se de uma delinitação convencional e discutÍve1, encarada ainda
corno abstração da geotectônica, e não pode haver ainda
consenso
fornado sobre sua posição nais adequada.

A análise do rnapa geológico anexo pernite visualizar de
inediato una compar t inen tação natural , de ordem 1ito1ógica e estru
tural no sistelna em análise:
aJ 0 cornportinento sul , con predomínío de rochas gnái:
sico-rnignatÍticas (A) do enbâsanento, e nicaxistos (pesa(a)), con
estruturação N-S, em grande parte dentro do território da Bahia.

b) 0 conpartimento nordeste,

corn exposições

alternadas do
embasa¡nento e de netassedimentos do sistena, con estruturação ENE- ltrsltr
' ao longo do alto curso de Riacho do pontal, desde paulistanaPI.
c) A "Bacia" de Barra Bonita, estrutuÌa sinfornal NE-SW,
inplantada sobre rochas do ernbasanento, e alinhada coln o compartÍ
nento nordes te .
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d) 0 compartinento noroeste, que inclui netapelitos de
baixo e nédio grau (Pasa, Pesar), vários corpos graníticos intru
sivos, e mostra estruturação NNE-SSW a NE-Sltt, situada dentro do
Estado do Piauí.

A bibliografia versando sobre a ârea em lide é rnuito vas
ta, estando sintetizada e avaliada no trabalho de SANToS e CALDAS
SO, 1978. os projetos Sudeste do Piauí I e II (CALDASSO, 1973) e
Colomi (SOUZA et a1., 1979) do Convênio DNPM/CPRM apresentan ma
pas de integração (7/250.000 e escalas superiores) da naior parte
deste sistema, con excelente suporte de dados geológicos gerais.
Outros trabalhos específicos serão ¡nencionados quando oportuno.

6.3.I -

Enbasarnento (Maciço Marginal ao Craton do São Francisco)

As rochas do embasamento do sistena Riacho do Pontal- e
do Craton do São Francisco se expõen nu¡na área cheia de saliências
e reentrâncias, ao longo do rnédio São Francisco (conpartinento
sul), No passado, estas rochas forarn atrj-buídas ao Grupo Caraiba
(0, BARBoSA, 1965) na sua naior parte, tendo SOUZA et al., 1979

utilizado a terrninología "Cornplexo Metamórfico-Migrnatítico". Tra
tam-se, na realidade, de típicos terrenos de alto grau, de acordo
os requisitos de WINDLEY e BRIGDWATER, 1971.
Há predoninância de cornplexos nignatíticos (diatexÍti
cos e netatexíticos), de estrutura variada, contendo enclaves,len
tes, níveís e massas disformes de rochas básicas e ultrabásicas.
com

vários tipos, biotita (nuscovita) gnaisses,
gnaisses graníticos, gnaisses quartzo-feldspáticos com interla¡ni
nações anfibolíticas, e mais restritanente augen-gnaisses. Desta
can-se deste contexto, pelo aspecto 1itológico e feição topogrãfi
ca, estreitas e descontínuas bandas e faixas quartzíticas,cálcio-silicatadas (diopsídio, epídoto) e máfico-ultrarnáficas (anfiboli
tos, xistos a tremolita e actinolita, rnetahornblenditos) , parte
Os gnaisses são de

apenas assinaláveI nos mapas geológicos.

Fácies de rneta¡norfisno anfibolito alto 6 comun, e corn
passagens locais a granulito. Há ocorrências subordinadas e cir
cunstanciais de retrogressão à fácies xisto verde.
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estruturas subrneridionais NS a NNE-SSIV, nas
não há linearidade narcante nos traços de foliação, sendo possível
discernir várias terninações periclinais e sinuosidade destes tra
ços, que refleten um quadro final de sobreposição de várias fases/
/eventos de deforrnação (rnÍnirno de duas fases antigas).
As rochas graníticas (À,) constituen diversos corpos
("stocks" e batolitos) alongados, de folíação incipiente, e de co¡n
posição (granitos, adanelitos, granodioritos) e textula (rnédia a
grosseira) variávei.s, ãs vezes preservando caracteres de intrusivas.
Os dados geocronológicos disponíveis aponta¡n idades do Proterozóico
Inferior para estas rochas, e idade Arqueano para suas encaixantes.
A Unidade Colorní - Conplexo Colo¡ni de SoUZA et 4I.,1979 reúne uma seqtlência de rochas ne tacarb ona tadas ("Caste1o"), forna
ina turo s
ções ferríferas ("Serra da Capivara") e metaclásticos
("Serra da Bicuda"). Configura restos dispersos de uma cobertura
intracratônica dobrada, provavelnente do Proterozóico Inferior,dis
cordante sobre o embasamento.
Predorninarn

6,3,2 - Lito-Estratigrafía e Aspectos Petrográficos
As unidades lito-estratigráficas individualizadas no Sis
tena Riacho do Pontal guardan analogias estreitas con aquelas do
s is terna vi.zinho a norte.

A unidade de paragnaisses e quartzitos, Rajada (Pesa(r))
se expõe preferencialmente nos núcleos antifornnis do compartinento
nordeste, Predo¡rinam gnaisses claros a nuscovita, gnaisses a bio

feldspato (netarcóseos nuscovíticos), bastante Ia
ninados e con desenvolvi¡nento freqtlente de estruturas nignatÍticas.
Mostram tanb6n fácies quartzosas e gradações para quartzitos. Hã
possibilidades que os quartzitos que orla¡n a dorsal de Ponta da
Serra (conpartinento su1) façarn parte deste contexto, que segundo
SÃ e S0BRINHO, 1979 é be¡n ¡nais extenso para sudoeste da faixa ("Con
plexo Serra Dois Irnãos Cavaleiro") , e assenta en discordância 'tec
tônica e erosiva sobre o enbasanento (A).
Os netapsanitos do norte de AfrânÍo (c1z) inclue¡n quartzi
tos, quartzo-xistos, biotita-nuscovita-clorita xistos e filitos
quartzosos. En contato gradacional corn estas rochas aparecern os

titas,ricos

em
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xi.stos verdes de Monte Orebe (Pesa(mo) ) , contendo xistos anf ibolí
ticos, intercalações de quartzitos com anfibótio e diopsídio ( des
critos por SIQUEIRA FILHO, 1967), com características genéricas de
uma seqtlência vulcano-sedimentar.

A unidade de nicaxistos e filitos (Pesa e Pesat) - "Mica,
xistos de Afrânio" - foi chamada de "Grupo Salgueiro" por BARBOSA'
1.9ó5, e de "Complexo Casa Nova", por SOIJZA et &1., 1979. Ela ocor
re nas estruturas sinformes do conpartinento nordeste, e nos com
partimentos sul e noroeste, circunscrevendo a dorsal (perianticlinorial) de Ponta da Serra.
con
Esta unidade apresenta quart zitos basais, ãs vezes
que
glomeráticos, e mesmo intercalações de gnaiSSeS arcoseanos,
passam a biotita xistos e biotita muscovita xistos, freqtlentemente
a granada e estaurolita. lntercalações de mármores e de quartzi
tos ocorrem localmente. Fenômenos de migmatização, injeções de di
ques quartzosos e ap1íticos são usuais nesta unidade.

No compartimento noroeste, na borda da Bacia do Parnaíba
aparece uma unidacle (ou gradação para) cle f ilitos, clorita-xistos

e quartzo-fílitos (Pesar), em concordância aparente con os nicaxis
tos (Pesa) , e contornando un núcleo de exposição do embasamento.
I¡ltercalações de quartzito, cá1cio-filitos e calcários ("Ca1cário
Vargem Grande") são conhecidos nesta unidade.
Esta porção nordeste do sistema é cortada por maciços bi
sico-ultrabásicos (gabro-serpentinito, piroxenito) e vãrias intru
sões graníticas e sienÍticas de caráter tardio (rS).
De una maneira geral as supracrustais deste sistema mos
tram metamorfisno regional, de fácies anfibolito (micaxistos granÍ
diferos a estaurolita, migmatização 1oca1) a fácies xisto verde,em
praticamente todos os conpartimentos di.ssertados. Esta constata
ção é feita a níve1 prelirninar, e demanda investigações complemen
tares sobre o processo evolutivo e zoneanento metarnórfico.
No compartimento de Barra Bonita a nordeste de Petrolina
jaz uma unidade (Pebb) metapelítica cle baixo grau de metamorfismo,
discordante sobre o embasamento gnáissico-migrnatítico arqueano
(BRITO NEVES, 1975). H'a alguns nívei-s descontínuos de metassilti
tos e meta-arenitos finos, e lentes de calcário e cá1cio-xistos.
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A unidade de Barra Bonita, ac.ha-se moderadamente dobrada
na direção NE-SIV, sendo considerado descontínuo o estilo deste do
bramento,

O significado desta bacia é contravertido. SOUZA et a1.,
Grupo
Lg79,atri-buem correlação (tectônico-estratigrãfica) com o
Estância dos arredores de Curaçá. JARDIM DE SÃ e HACKSPACHER,1980,
at.ribuem corï'elação plena com os micaxistos de Afrânio (Pe sa (a) ) ,
inclusive advogando presença de quatro fases deformacionais (FI,FZ,,
F3, F¿) neste compartimento.
6. 3. 3

- Cglnpartirnentação Tectônica

A compartinentação tectônica formulada de início para o
sistema aponta na realidade quatro distintas zonas (doninâncias)
lito-estratigráficas e estruturais mais ou menos ben distintas.
No conpartimento su1, como jâ' discutido, predominarn dire
ções estruturais submeridianas, herdadas do embasamento, e resul
fornas antigas (Dn).
tantes da sobreposição de várias fases de
No conpartinento noroeste, e na parte norte da dorsal de
Ponta da Serra, a foliação netarnõrfica das supracrustais mostra Luna
série de dobras abertas ou fechadas, con plano axial mergulhando
para oeste, e eixos com plunge para norte (Dn+l). Esta estrutura
ção se arrefece ou não aparece representada mais para o interior do
compartirnento sul (pode ser restrita ãs supracrustais). Em parte
esta estruturação NNE-SSW se acha interceptada pelo cortejo de rochas ígneas, pr6ximo cl¿r borda da Bacia do Parnaíba.
Mais para o norte, esta estruturação é interceptada pe
los falhanentos inversos e dobramentos (Dn+271 que caracterizam
o compartimento nordeste, de Paulistana atê a região de PetroIîna/
/Barra Bonita. Este comnartimento se caractetiza por um sistema
bastante apertadas e isoclinais, de di
de dobras de foliação
inclinados
reção NE-SW e plunge para nordeste, com planos axiais
para norte e noroeste, caracterizando vergência para su1 e sudeste.
acompanhada
Esta estruturação vergente para a zorra cratônica 6
por falhas inversas e enpurrões paralelos (NE-SW) e ladeado por fa
thas de rejeito direcional (NI,V-SE).

-92A níve1 de reconhecimento quatro fases defor¡nacionais
fora¡n propostas,na escala da região,por JARDIM DE SÃ .e HACKSPACHER,
1980. As duas prineiras fases (F' Fr) são nuito antigas e peng
trativas regionalnente, e no níni¡no de idade pré-Chapada Diananti
na. A fase F, (= Dn+l) de "trend" N-S deve ser correspondente
ao Ciclo Espinhaço. A fase rnais j oven (F4), considerada corres
pondente ao Ciclo Brasiliano, seria efetiva ao norte do paralelo
de Afrânio (Dn+2?), nas con influência decrescendo gradativanente
daí para o sul . Não há ainda dados geocronológicos suficientes
para ratificar estas prineiras avaliações cronológicas de deforna
ção,da zona nóvel para o Craton.

6.4 -

SÛMUIA DOS DADOS GEOCRONOTÕGICOS

0 problena de evolução dos siste¡nas

ne tas se

dimentare

s

ditos convencionais do Nordeste ainda estã ern fase prelininar do
equacionanento. O tipo de terrenos estudados e os resultados ob
tidos envolven temas candentes e da orde¡n do dia na Geocronolo
gia

.

Nas condições da fase atual , onde se dispõe de una rnaig
ria absoluta de dados K/Ar e Rb,/Sr, pode-se assentar alguns po!
tos relativamente pacÍficos, corn base na bibliografia publicada e
en vias de publicação. A estas conclusões prelininares e sinples
serão contrapostas urna série de questões que permanecen sen res
postas.
O embasarnento destes sistenas netassedi¡nentares é segu
ramente pré-brasiliano, forrnado de rochas arqueanas co¡n diferente
grau de re traba tha¡nento . E¡n parte, estas rochas ta¡nbén foram afe

tadas por processos brasilianos.
Para

definir a posição no proteroz6ico dos eventos

de

sedinentaÇão e vulcanis¡no das seqtlências que preenchen estes siste¡nas não se dispõe de dados concretos, Há sugestões, de diferen
tes fontes, baseadas en observações e correlações a longa distân
cia, de que estes processos sejan prê-proterozóico Superior.

A grande ¡nassa dos dados K,/Ar dos metarnorfitos (e de
rochas graníticas) se situa no intervalo de 450-ó60 n.a., com ra
ras exceções. Isto assegura a existência de etapas inportantes de
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resfriamento regional no Brasiliano, seguinte a soerguinento e
desnudação erosiva general i zada.
As idades obtidas para intrusivas filonares e pegnati
tos, e nesmo para rochas granÍticas efetivamente tardias, congte
gando diferentes métodos de aná1ise, são bastante coerentes, e in
dica¡n valores de 450-510 rn.a., observação que se encaixa e conple

a asserção antelior.
Nos trôs siste¡nas analisados há isócronas de referência
para os metanorfitos, nuito genéricas, apontando eventos de hornc
geneização isotópica do estrôncio em intervalos distintos mas pró
xirnos, da parte final do Proterozóico Superior, entre 560-660 n.a.
À margen e acirna de algunas considerações necessárias a sere¡n adu
zidas, é clarividente e irrefutáve1 a subnissão dos netanorfitos
desses sistenas aos pTocessos tectono-termais brasilianos, a nÍ
ve1 superior a unidade lito-estratigrãfica, afetando drasticanen
te a geoquínica do sistena Rb-Sr,
menta

No Serídó, MCREATH e JARDIM DE SÃ (1979) apresentaran
uma isócrona de T=600 m.a., n=7, Ro=0,706, nas com espalhanento
de cerca de una dezena de outros pontos analíticos aci¡na do a1i
nharnento principal, W,TEIXEIR.A (I981) obteve para os mesmos rrie
tassedirnentos úma isócrona de T=660 n,a., n=7, Ro=0,708, corn três

outros pontos dispostos ern isócrona paralela para urna razão ini
cial de 0,720, persistindo alguns pontos analíticos destacadamen
te acina dos alinhanentos o.btidos,

Brígida, W.TEIXEiRA (op.cit.) obteve. tan
bên u¡na isócrona de referência de T=580 ¡n.a., n=10 e Ro=O,707,com
apenas dois pontos analíticos acina, e¡n alinhamento paralelo, pa
No Píancõ-A1to

ra razão mais a1ta.
(in

et al ., 1979) ob_
teve para os "ganisses Raj ada" e "nicaxistos de Afrânio" una isó
crona de referência de excelente qualidade analítica, onde T=563+
40 n.a., n=5 e Ro=0,712.
Estas isócronas, como já dito, expressan fenônenos físicos sÍgnificativos dentro do intervalo do Brasiliano, nas cuja
interpretação geológica deixa espaço a algunas indàgações não
No Riacho do

Ponral,

M.HAMA

SOUZA

descartáveis no presente curso dos conhecinentos,
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A interpretação rnais singela seria a de aceitar a úfti
rna fase de deforrnação e metamorfismo desses sistenas como respon
sáve1 pela inpressão dessas idades (560-6ó0 n.a.), e descartar tg
da a história yulcano-se<limentar e diastrófica anteriores.
Mas
este seria um procedimento precipitado (MOORBARTH, 1975a) e inad
vertido, porque essas idades obtidas poderiam remontar ãs fases
tectogênicas anteriores. Sen a utilização de novas técnicas de
análise, dentro do nétodo Rb/Sr (isócronas rninerais) ou sem a in
trodução de outros rnétodos de naior poder de resolução, pouco se
pode adiantar de conclusivo.
Por outro lado a re-hornogenei zação completa dos siste
mas isotópicos, mesmo em metamorfismo de fácies anfibolito,
só
ocorre em proporções limitadas, como regra (MOORBARTH, 1975b;
MC REATH, 1977) . Verdadeiro retrabalharnento de material crustal
siático só ocorre em escala moderada, eil quaisquer das circunstân
cias geodinâmicas mais conhecidas. De fato, há ainda un
fosso
considerãve1 entre os dados geocronológicos obtidos e o conheci
mento da evolução petrológica e estrutural desses sistemas de do
bramentos, intransponivel diante da incornpetência da atual escala
de trabalhos geocronolõgicos efetuados (reconhecinento) .
As amostras cujos pontos analíticos se distribuem aci.ma
das isócronas de referências têm evidentemente diversas possibili
dades de explicação: causas de fonte, causa de idades residuais
mais antigas preservadas, idades nistas, etc. A elucidação não
ó possÍve1 no estágio atual da aná1ise, e todo parecer conclusivo
que se queira formular 6 precipitado. Na coluna de relações es
tratigráficas do mapa, a posição de Proteroz6ico não diferenciado
corresponde ao insofisnáve1 laudo dos dados geocronolõgicos até o
pre sente

.
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7

-

-DoMfNIo JAcuArìrBE

Esta porção centro-ocidental do Nordeste se caracteriza
pelo predomínio territorial da exposição de terrenos gnaÍssico-rnigmatíticos (A) e migmatítico-granÍticor (Mf, \Z), com preserva
pel a
ção descontínua dos cinturões de metamorfitos, esgarçados
ação conjunta de agentes tectônicos e erosivos policíc1icos.

a atenção a notória concentração de geofraturas no
interior (Tauá, Rio Groairas, Senador Ponpeu, Orós, etc.)
deste
dornínio e nas cercânias de suas zonas mais externas (Sobral, Jagug
ribe-Pau dos Ferros, Patos /MaIta, Paul istana/ Pernambuco) , fatos
geológicos da proposição ora formulada. Outrossim, há destaque
deste domínio vestigial por característica, entre domínios distin
tos(I e IV)que preservam suas rochas supracrustais de forma imponente,
o que ê atribuíve1 em comportam'ento geológico singular (e geodinâ
mico) . A vocação ascencional, perdurante pelo menos no Fanerozó!
co, e a privilegiada ação dos ciclos erosivos não pode ser fortui
Chama

ta.
Por outro lado, soma-se a observação que os remanescen
tes metassedimentares pré-carnbrianos ("Grupo Ceará"1e os depósitos
cambro-ordovicianos e nesozóicos, etc. têm controle, arranjo e for
ma em dependência destas falhas profundas.
No tocante ã formulação de unidades geotectônicas e 1i
to-estratigrãficas, permanecem vã1idas as assertivas de dificulda
de preconizada por R. CRANDALL, sete décadas atrás. As nomeações
e subdivisões propostas posteriormente para o seu "Complexo Funda
mental" (Complexo Caicó, Complexo Tamboril-Santa Quitéria, Comple
xo Nordestino, Grupo Itataia, etc., etc.) são todas elas tentativas ou operacionais, atendendo a apelos geográfico-geológicos 1o
cais, e que não resistem a uma apreciação de cunho lito-estratigrá

fico criteriosa, no níve1 presente do conhecimento. Da mesma for
râ, a série ceará (Grupo cearã, Pece) é termo que permanece para
as bandas xistosas, por razões históricas. A or.dem de sucessão
das unidades 1itológicas, a separação do embasamento (pece' A?)
de algumas destas bandas, as diferenças radicais de uma ocorrên
cia a outra, etc. são problenas em geral que não podem ser oblite
rados pelo jugo de uma designação.
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Para facultar razões descritivas, foïam
identificados
neste domínio (Fig.1) quatro grandes áreas de exposição dos terre
nos de alto grau - os "maciços" -, e dois sistemas de bandas metas
sedimentares, que circundam ou se ramificam entre estes maciços.
A natureza lito-estrutural das zonas dos maciços e do
embasamento sotoposto ãs faixas metassedimentares é a mesma, e a
condição de limites geológì-cos inferenciais (maciços/faixas) vigora na presenLe instância do conhecimento. Não há dados para defi
nir os limites atuais (expositivos) ou pretéritos (geotectônicos)
entre estas diferentes entidades lito-estruturais.

7.T 7

.L.L -

EMBASAMENTO

Os lr{aciÇos

As características geológicas gerais dos maci.ços foram
discutidas prelininarmente (itern 3.4.2.) na introdução ã geologia
regional, e serão evocados na discussão seguinte.

a) os Maciços de_santa Quitéria e Maranguape são forna
dos predorninantemente por rochas rnigrnatíticas, com estTuturas meta
texíticas e facoidais nas suas margens, e estruturas
diatexí ti
cas (homófonas freqtlentes) no seu intefior. Diversos corpos gt;
níticos (fr) podem ser identificados nas imediações de Santa Quité
ria, em contatos transicionais com suas encaixantes. cono
res]duos dos processos polifásicos de mignatízação ocorrem anfibolitos,
cálcio-silicãticas, forrnações ferríferas, êilr vários locais.
Na parte noroeste do Maciço de Santa Quitéria
ocorrem
gnaisses a anfibó1io e biotita, biotita xistos granadíferos
(A)
com muitas intercalações de quartzitos (qz) e rochas cãlcio-sifici
ticas. Nas rochas gnáissicas é comum a presença de sillimanita,
cianita e pì.roxênios, clenotando grau elevado de metamorfismo regio
na1. 0 "ttend" estrutural da foliação é NNE-SSW.
Nas irnediações leste de santa Quitéria, MENDONÇA et â1.,
L982 identificaran cinco fases de deformação nas rochas deste enbg
mento ("Complexo Tamboril/Santa Quitéria"), que se estende ã zor1a
do alto Rio Curú, sotoposto ãs rochas do chamado "Grupo ftataia"
(caracterizado por mineralizações uraníferas). As margens leste e
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sul do maciço apresentan estruturas cle acavalamento sobre as

ro

chas adj acentes.

Várias rochas granÍticas intrusj-vas cortam as rochas me
so e catazonais de Santa Quitéria. Destacamos o "plug" granodio
rítico porfirítico da Serra da Barriga, totalnente secante ãs es
truturas dos gnaisses e quartzitos do embasamento (a leste de So
bral), e os "stocks" de granitos alaskíticos estaníferos de São
Paulo e Morrinho (noroeste de Santa Quitéria). Na malgem orien
ta1 do maciço há várias menções ã granitos e sienitos uraníferos.
Todo o rnaciço com maior ou menor freqttência é cortado por diques
graníticos, riolÍticos, etc. que tomam maior vulto a norte e
a
sul de Independência.

b) No Maciço de Tróia destacam-se primeiramente os ter
renos nigrnatíticos com forte herança máfico-ultramáfica. Próxino
a Tauá, aflora extensa massa diorítica (d), contendo núc1eos de
olivina-gabro (gb), com variado grau de transformação mignatíti
ca. Mais ao norte, €il Tróia, e em Madalena (su1 de Canindé) re
peten-se núcleos nigmatíticos desta natureza, ao lado de gnaisses
anfibolíticos, anfibolitos com intercalações máfico-ultramáficas,
etc. e um caïacterístico padrão não linear das estruturas, domos
e ovais típicos de uma deformação policÍclica. Na periferia dos
núcleos granitizados aparecen serpentinitos cromitíferos, xistos
antofilíticos e tremolíticos.
0 Conplexo Independência (l,e i) e caracteri zado pela in
terlaminações de gnaisses e anfibolitos. 0s gnaisses são de vá
(anortos í
rios tipos, incluindo-se tipos ricos em plagioclásio
ticos),hornblenda-gnaisses, leptinitos, etc. 0s anfibolitos são
orto e parametamórficos. Alguns gnaisses preservanì nítidas estru
turas /reLações de contato de rochas ígneas primitivamente. As in
quartzi
tercalações de xistos ¿ anfibó1io, clorita e tremolita,
to com magneti ta, cá1cio- s i 1 icát icos, etc. são comuns.Vários corpos gabróides cortan esta anrpla seqtlência vulcano-sedimentar e se mostram
rnigmatizados juntos con ela em fases posteriores da evolução. A
estruturaçäo é conplexa, o predomínio de direções NNE-SSl\l
nao
oblitera o resultado de vários processos deforrnacionais.
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graníticos intrusiyos, porfiríticos e eqtligranu
lares ocorrer¡ na borda sul do Macíço de Tróia. Enxames de diques
que incluem rlolitos, andesitos, quartzodioritos pórfiros, aplitos,
pegnatitos, veios de quartzo, etc., são cornuns de Cococi para o
de
norte, cortando os gÌanitos intrusivos, as massas dioríticas
Tauá e o Complexo Independência, etc. Merecen destaque os diques
anelares do norte de Tauá, constituídos por granitos róseos con
hornblenda.

outra anpla área
con predominância de rochas rnigrnatíticas e graníticas.
Na sua parte leste e no ernbasanento do Sistema Seridó
foi identificado o "Complexo Caicó", de idade arqueana, constítuÍ
do por un contexto rneta-vuIcânico-plutônico-sedirnentar, que inclui

c)

O Mac i

o de Rio Piranhas

cornpreende

paragnaisses arcoseanos quartzitos, ortoanfibolitos, gnaisses gra
niticos, etc. con subordinados horizontes cálcio-sí1icãticos e car
bonáticos. Predomina estrutura complexa, corn padrões de interfe
rência do tipo domo e bacia alongados na direção NNE-SSW, e via de
regra una fase de deforrnação a rnais que as supracrustaís do Seridó
(JARDIM DE SÃ e SALIM, 1980). A fácies de ¡netamorfismo é anfiboli
to a1to, con rnignatização freqüente. A separação deste cornplexo
das supracrustáis nignatizadas é problemática e discutíve1 por to
da zona central e centro-oriental do maciço (sa1vo onde há dados
estruturais e geocronológícos decisivos). Assim como é problena
aberto e extensão desta entidade arqueana (BRÍTO NEVES et al .,1975)
para sul e oeste, dentro e fora do rnaciço do Rio Piranhas, extrapo
lação de nomenclatura comurn na geologia do Nordeste,
Na sua parte sul, ao longo do linearnento Patos, o naciço
de Rio Piranhas nostra grande contingente de rochas básicas e in

termediárias (dioritos, quartzodiorítos, granodioritos) granulares,
deformadas e con grau variável de rnignatização. Entre estas
se
incl.uem renanescentes ultramáfiçgs (ocorrências de arnianto) e mecas
sedimentos (gnaisses arcoseanos,
desde Cedro (CE) até Patos (PB).

quartzitos, fornações ferrÍferas),

plutões de estruturação e história complexa
recen na porção central do naciço, de Pornbal para o norte. Na
Grandes

apg
sua
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maioria são de rochas granodiorÍticas, porfirÍticas e graníticas
eqtiigranulares. A presença de relíquias nelanocráticas é
conuÍl

e característica destes bató1itos, aparecendo dioritos e

gabros

associados, como enclaves ou cono fases narginaì^s,
Há grande variedade de tipos petrográficos e de estrutu
ras, e fases diatexíticas co¡n franca herança netassedimentar, con
enclaves de xistos e gnaisses, bern corno de fácies graníticas eqlli
granulares sern enclaves. 0corrern alguns corpos nistos, em parte

("tipo S") em parte con herança ígnea
Nas zonas intrabatolíticas a doninãncia é de diatexÍ

orn herança rnetassedirnentar

("tipo I"),
tos, tanbérn con re¡nanescentes náficos e/ou rnetassedirnentares, e
via de regra, os contatos externos dos batõlitos são inferenciais.

ocidental do naciço (e no enbasamento do Siste
na Jaguaribeano) reaparecen gnaisses granodioríti,cos a tonarÍticos
bandados, e gnaisses graníticos a granodiorÍticos (orto-rochas ar
queanas ?), cortedos por corpos graníticos, porfiroblásticos
a
hornblenda, muito alongados (sintectônicos brasilianos ?). Alguns
reÍlanescentes supracrustais começarn a ocorrer do neridiano de pau
dos Ferros para oeste (quartzitos, cálcio-si1icáticos, xistos),pro
visoriamente correlacionáveís con aqueles do Grupo Ceará, consubs
tanciando urna zonã transicional de passagen entïe o "Maciço" e o
sistena Jaguaribeano, nais a oeste.
Na porção

7.L2 - Exposições Inter faixas
.

As denais áreas de exposição do embasamento entre as fai
xas xistosas são me¡as extensões de terrenos descritos nos rnaciços.
Na área de Crateús, BARBOSA

et al.,Ig77,

descreveram vá

rios tipos de gnaisses, a biotíta, a biotita-hornblenda, a horn
blenda-diopsídio, a sillinanita, etc, ao lado de netatexitos de
estÏutura variada. Inportantes são as intercalações de cálcío-si_
licáticas e rnármores, nesta área (e ern várias outras) e corpos ga
bróides - de pequena dinensão - i¡rtercalados neste embasanento.
Na área de alto curso do Rio Curú (região de ltataia),
MENDONçA et a1 . , Lg82 destacararn no contexto do ernbasamento o cru
po Itataia, discordante sobre o ',Complexo Tanboril Santa Quitéria"
(enbasamento do Maciço Santa Quitéria). Este grupo consiste de una

-100seqtlência netassedimentar, conposta de gnaisses (granada gnaisses,
leptinitos) e nigrnatitos bâsais ("Forrnação Serra do Céu") quartzi
tos rnicáceos e com henatita ("For¡nação Laranjeiras"),
biotita.
-gnaisses e sillinanita gnaisses a granada ("Forrnação Barrigas") e
una unidade de calcários e cálcio-silicatadas ("Formação Alcantil',),
no topo. Esta seqüência, de grande irnportância quanto as ¡ninerali
zações fósforo-uran ífe ras da 'area, é narcado pela superposição de
no rnínimo três fases de deformação, encerrando urn padrão de zonas
dôrnicas de foliação, observáveis no mapa geol6gico. MENDONçA et
al., (op.cit.) sugeren posição lito-estratigráfica acirna do "Co¡n
plexo Tamboril Santa Quit6ria" e idade do Proterozóico Inferior(Ci
clo Trans arna zôn ico ) para esta seqtlência.

nais oriental do dornínio predoninam vários ti
pos de gnaisses, inclusive pi roxênio- horb lenda gnaisses, alé¡n de
xlstos e gnaisses grafitosos (en Solonópole, por exernplo). Local
¡nente são conhecidas ocorrências cálcio-sil-icatadas, algùrnas corn
Na parte

scheelitíferos.

Prõxi¡no a Canin
dé, votta¡n a ocorrer lentes destacáveis de márrnores e vestÍgios de

pequena concentração de "skarns"

neta-ultranáficas (talco-xistos), dentro de r¡m contexto regional
doninante de gnaisses e mignatitos.
Ao lonþo dessas exposições do enbasa¡nento registra-se a
ocorrência de vários bat6litos e "stocks" graníticos alongados,
e¡n parte associados ã falharnentos. São rochas graníticas e gtano
diorÍticas, porfiríticas, nonzonitos porfiríticos (Quixadá) atribuÍdas ao Ciclo Brasiliano, rnas rnuito pouco conhecidas de fato. Ern
Solonópo1e, Itapiuna e CÌistais ocorren distritos
pegnatitíferos
importantes, rnineralizados en berilo, t.antalita-eolunbita, cassite
rita e espodunênio. Os pegrnatitos de Itapiuna (oeste de Cristais)
e Cristais são principalrlente litiníferos.

7.2 - 0S SISTEMAS DE DOBRAMENTOS VESTIGIAIS
- As faixas Xistosas -

7.2.I - Aspectos Geolõgicos

Gerais

0 tipo de relação estrutural-estratigráfico entre

o ernb a
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sanento e as faixas xistosas é rnuito variado, do ângulo

atual

da

muitos locais os terrenos gnáissicos e nigrnatíti
cos constituem clara¡nente o enbasamento destas faixas. Mas, eût
algunas áreas, a diferença entre os dois tipos de terrenos é apg
nas gradual, e a cartografia geológica tem seguido, ern geral, o
ressalte topográfico con¡o se fora contato. Vários tipos de rela
cionanento são encontrados, calhas sinclinoriais,
enbaínhanento
rutural , etc.

observação.

Em

Estas faixas xistosas são nuito irregulares quanto a for
ma, apresentarn dobra¡nento de xistosidade apertado, rnergulho do
plano axial forte en gera1, ou inclinado,e paÌecen corresponder
a restos de entidades geológicas nais extensas. A designação de
Grupo Ceará é genérica e provisória (H. SIriALt,1914), pois sõ nos
últinos anos ven se f ir¡nando a conscientização dos nuitos grupos
1ito1ógicos envolvidos.
Recentemente, JARDIM DE SÃ e FOWLER, 1981 identificaran
inclusive restos de seqtlências do tipo "Grupo Ubajara" entre es
tas supracÍustais, no substrato dos grabens de Cococi e São Ju
lião, enbutidas por zonas de falhas.

sul de Cococi, na área de Pio IX, ocorre una seqtlên
cia de gnaisses com intercalações de quartzitos, nãrnores, lepti
nitos e talcoxistos (Pscer), destacado no mapa, que nostra conta
tos transicionais (ao nenos ern parte) con os xistos do Grupo Cea
tâ. São biotita-gnaisses e hornblenda gnaisses, que rnignatizados
são em geral mapeados no contexto do e¡nbasarnento, nas que forarn
díscri¡ninados entre
tnptu.frrstais por OLIVEIRA et al. , Lg74.
"r
No

De urna ¡naneira

geral

doninam micaxistos

e gnaisses grg

nadíferos, con intercalações de quartzitos (basais ou não) e nãr
nores. Outras ocorrências co¡n filitos, sericita cl-orita xistos,
neta-vulcânicas básicas e ácidas te¡n sido mencionadas. A expres
são topográ,fica positiva é suportada por quartzitos ou por rochas
cataclásticas, nas zonas de contato falhados e¡nb as arnento / supracrus

tais.
0 panorana geral de "schist belts" encravados espatsa
nente no ernbasamento, a dificuldade de corre l aci onã- las integral
nente, a presença de granitos intrusivos, os problernas de .orden

r0zgeocronológica a seïen cornentados, etc, tên plena analogia na
traparte africana (Nigéria) , consoante os dados bibliográficos
(McCURRY, 797I; GRANT, r978).

con

7,2,2 - Principais Litotipos

de serpenti
nitos e talcoxistos (ocorrências de amianto, nÍquel e ferro) con
tidos na unidade inferior, A unidade superior é cornposta por xis
tos e filitos, con intercalações de nárrnores, cáIcio-silicatadas,
anfibolitos, metabasitos e pôssivelnente ,'cherts', (BARBOSA et a1.,
Na área de Novo Oriente destaca-se naciços

1977).

Nas ocorrências ao norte e noroeste de I ndependênci a , há
várias intercalações de quartzitos. Os xistos conté¡n si11i¡nanita,
cianita, a1é¡n de rutilo ern venulações quartzosas. O dobranento
da xistosidade é isoclinal, corn plano axial inclinado para noroes
te (vergência para sudeste).

sul de Tauã aparecem espessos horizontes
quartzitos basais descontÍnuos, seguidos de biotita xistos
e
gnaisses a granaða, con intercalações de quartzitos e de már¡nores
bastante portentosos. FiIitos, sericita clorita xistos ocorrern ao
sul de Cococi, tanbém con intercalações de quartzitos e már¡nores,
Na faixa de Orós é possÍvel distinguir três do¡ninâncias
litológicas. Ao norte, predoninan quartzitos e filitos. O tre
cho sul é caracterizado por ¡nár¡nores magnesianos,dolomitos e nag
nesita (300 a 400 n) no topo de una espessa seqttência de quartzi
tos, gnaísses e biotita xistos. Diques e sillsde anfibolitos são
mencionados por BODENLOS (1950) que descreveu os depósitos
de
nagnesita da ârea ao sul de lguatú e Icó. Estruturas estromatolí
ticas foram descritas por RIES (1977) en algunas pedreiras locais.
Faixas de xistos incluindo náfico-ultrarnáficas foram
Nas faíxas ao

descritas

Lavras da Mangabeira (su1 do Cedro, CE) corno perten
centes ao Grupo ceará (SANTOS et al ., 1981), incluindo
rochas
ern

anfibolitizadas, talco xistos e serpentinitos, a16n de forrnações
ferrÍferas e neta-cherts. Micaxistos co¡n intercalações quaïtzí
ticas e calcárias e filitos grafitosos sobrepõen-se ã seqüência
náfico-ultranáfico basal, inciuÍda en gnaisses.

-I03Nas faixas mais ao

norte (sul de Itapagé) voltan a

pre
dorìinar micaxistos e gnaisses granadíferos, con intercalações quart
zíticas e calcárias subordinadas.

sul do graben de Cococi (localidade da Fazenda Nova),
adjacente a linha de falha de Senador ponpeu e entre esta e a fa
Iha do 1imíte sul do graben, JARDIM DE SÃ e FOWLER, 1981 descrevg
Ao

rarn supracrustais de
Una unidade basal de

baixo grau, semelhantes as do Grupo Ubajara.
ardósias, metagrauvacas e merarcóseos e uma
unidade superior de ¡netarcóseos e ¡netabrechas polimícticas, com
acamadanento dobrado NNE-SSl4r, de for¡na apertada, desenvolvendo cli
vagen ardosiana.

Ao sul de Pio IX (paralelo Tooos¡ e de São Julião, nova
nente assoalho de grabens preenchido por sedinentos nolássicos (e
con representação inviável na escala. 1/I.000.000) estes autores
se referem a filitos verdes finos, netagrauvacas e ¡nárnores dobra
dos isoclinalmente (con uma fase de redobra¡nento sobreposto), ocu
pando dj.minutas áreas de exposição. Estas ocorrências, irnportantís
sinas pdra o conheci¡nento geolõgico regional, ocupando calhas ta
frogênicas ensiálicas (dobradas e intrudidas por graníticas) de
ve¡n ser destacadas do Grupo Ceará desde já e nelhor estudadas. De
ven corresponder a un registro lito-estratigráfico concreto do
Ciclo Brasiliano, corno depósitos sinorogênicos ou como nolassas
precoces (observação: não cartografãveis na escala do napa, estan
do recobertas pelo sÍ¡nbolo da unidade Rjr),
Na fossa de São Julião (COMDEPI, 1992, inédito) os rng
tassedimentos epizonais estäo atravessados por aparelhos vulcâni
cos ("Conplexo rnagrnático Pocinhos") tipo "pipe" formados por ande
sitos e brechas andesÍticas, e cortados por un cortejo de peque

nas intrusões félsicas, incluindo tonalitos, granodioritos, grani
tos e quartzo-pórfiros. Os netassedinentos tem sido equiparados
aos do Grupo Jaibaras, e o rnagnatisno aos eventos parapui-Meruoca
daquela faixa rnarginal.

7.3 -

DEPÕSITOS MOLASSÓ]DES

a) Na "Bacia de Cococi" ou do Rio Jucá destaca-se una
unidade inferior psefítica a psamítica, conposta por brechas e
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poliníctitos, com intercalaçôes de arenitos, silti
tos e argilitos para o topo e para o centro do graben, e atingin
do espessuras de até 800 m. (Rjr). Segue-se una unidade muito es
pessa de argilitos, folhelhos, folhelhos calcíferos, siltitos
câL
cio-ferruginosos (Rjr). Estas unidades são consideradas cono equi
valentes das Ëornações Massapê e pacujã (Grupo Jaibaras), por cor
relação ã distância. Una unidade superior (nj¡) é constituÍda por
conglomerados

conglornerados polimícticos, en

matriz grosseira ou pe1ítico-carboná-

tica que ocorre ern váríos conpartirnentos ao sul de Cococi e
de
Pio IX, nen senpre de for¡na cartografãvel na escala L/I.000.000.
b) Entre estes cornpartinentos tafrogênicos do sul de pio
IX (Iigadas com a projeção dos 1íneanentos de Senador ponpeu e pa_
tos), destaca-se o graben de "São Julião-Mandacañil,, 1â conentad6..
sobre as suplacrustais mencionadas anteriornenté ocorren brechas
e conglonerados, con natriz ercóseana ou tufácea, incluindo brg
cos das rochas ígneas intrusivas, félsicas e andesitos, e mesno de
¡ochas epizonais precedentes. A lito-estratigrafia desta área es
tá ainda em pîocesso de equacionanento, e a nonenclatura utilizada
(comptexo

agrnático, unidade catoré, unidade pós-vuIcânica) no pre
sente 6 ainda de caráter experinental.
,"f

c)

baixo curso do Rio Barnabuiú, já una ocorrência de
uma depressão tectônica, linitada por falhas, e preenchida por bre
chas e conglornerados polirnícticos, gradando para arenitos
gros
(com
seiros
níveis conglorneráticos e períticos), charnada de Bacia
de sitiá (e 0s). A vinculação ao canbro -ordovi c i ano é ainda puranen
te conj ectural - dedução e conparação - e assi¡n cono seu signi
ficado tectônico denanda nelhores razões No
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DoMfNr0 CENTRO-ORIENTAL (rV)

A porção centro-oriental , entre outras sernelhanças geoló
gicas gerais con sua sinétrica Jaguaribeana, se carac teriza pelo
predornínio da exposição de te¡renos de alto grau e preservação rno
desta e retalhada de ¡neta¡norfitos supracrustais, o que se credita
a condições tectônicas especiais. São tantas as afinidades ent¡e
os domínios vestigiais (III, IV) quanto a natureza dos principais
problenas, geológicos e terninológicos.
O 1i¡nite deste donÍnio con o do¡nÍnio central é proposto
ao longo de u¡na série de linhas arqueadas do enbasarnento ajacente
ã zona de falha de Picui (ao norte) e seguinte a dorsal granítico-migmatítico de Teixeira (parte sul). A delinitação con o donínio
sergipano é nais difícif de referenciar, cono já discutido, pois
a partir do eixo do naciço Pernanbuco-Alago as (parale1o SoOOS; co
meçan a aparecer os reflexos rnagnáticos e tectônicos do envolvi¡nen
to da borda deste naciço na evolução da faixa SuI Alagoana. para a

Província CosteiÌa, as linhas estruturais do domínio centro-orien
tal chegam senpre diagonalmente ã linha de costa, e co¡no serã dis
cutido, con inposições geológicas funda¡nentais.

interior deste donínio verifica-se grande concentra
ção de geofraturas, ligadas direta ou indiretanente aos Iinea¡nen
No

tos de Patos e

Pernambuco, ern

geral formas fasciculadas dos ¡nesnos.

Rarefeita.s t:oberturas fanerozõlcas são encontradas neste do¡nínio,
c i rcuns tanci adas pela trama dessas falhas profundas. Na zona cos
teira, tais falha¡nentos presiden subdivisões paleogeológicas de

vulto, a s er ern co¡nentadas.

características geolõgicas do conjunto,é
possível dissertar três partes neste domínio, ainda que sejan an
plos os tipos de interação entre elas: o Maciço Caldas Brandão
São José Canpestre (N), o Sistena de Dobrarnentos paj eú-paraÍba e o
Maciço Pe rnanbuco -Al ago as (S).
Neste donínio, a documentação cartográfica e geológica
é essencial¡nente de reconhecinento, havendo nuita repetição de ¡na
peanentos, en nesna escala, sen contribuições adicionais aos pro
ble¡nas. Mapea¡nentos de detalhe e senidetalhe (Curso de Geologia
Considerando as
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do Recife e SUDENE, principalnente) ocupam áreas isoladas, de
destas di¡nensões.

8.1 8.1,1 -

no

EMBASAMENTO

Os Maciços

a)

O Maciço

de Ca1das Brandão caracteriza_se por possuir
una trana estTutural cornplexa, disposição transversal aos ,'trends"
NNE-EW da provÍncia, e por concentração especial de dados geocro
nológicos do Proterozóico Inferior e pré-proteïozóico, sua estru
turação interna (e outras caracterÍsticas georógicas) renbra as
dos "gneiss fold ovals" de SALOp , 1g72, en escala reduzida, apesar
da sobreposição conhecida de eventos dos cicros
Transanazônico
(nignatização, honogene ização isotópica regional) e Brasiliano

(granitos intrusivos, filoneanas graníticas, tectonitos, resfria

nen to )

'

Extensas faixas gnáissicas e metatexÍticas, corn interca

tações de reptínitos, anfiboritos e calcários (restritarnente; ael
creven percursos flexuosos, que en parte circunscrevem alguns
grandes núc1eos ovóides, senicirculares e poligonais, conpostos
principalnente de diatexitos, com granitóides sincinenáticos (sen
tido de MARMO, 1971) associados. Estes núcreos, cono os de Natal,
Presidente Juscelino, Cacinba de Dentro, Canpina Grande, Marí_
-Caldas Brandão, etc. se destacarn (ern parte por expressão topográ
fica ¡nais acentuada) dos gnaisses e metatexitos que os envorven
pelo contingente de rochas diatexíticas e graníticas con re1Íctos
netabasíticos, e r'e s¡no massas irregurares de dioritos e
gabros
na sua periferia, ou nesrno no seu interior (como em Canpina Gran
de, en Sapé, etc. ) .

Por toda borda sul do naciço, do interior para a costa
aparecen vá¡ios corpos náficos e ultranáficos, gabros, dioritos,

piroxenitos, cornplexos gab ro - ano r t o s Í t i co s , granada_ granul itos a
dois piroxênios, etc. con grau variáveI de retrabalhamento pela
nigrnatização, e que responden por inportante linha de anonarias
gravinétricas positivas (rnais ou nenos ao longo do paralelo de
Ingá-PB). Esta borda é acompanhada por traços de farhas inversas
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ê enpurrões, na direção E-W, que definen a vergência para o norte
da parte norte do Sistena pajeú -paraíba.
Alojadas ern depressões tectônicas, do consórcio de
f.a
thas profundas e estruturas sinfornais aparecen bandas sedinenta
res estruturadas de ENE-Illsll¡ para NNE-ssw, compostas por biotita
xistos granadíferos, biotita-nuscovita-quartzo xistos e filitos,con
intercalações netabasíticas locais. A designação de "conprexo su
rubin/caroalina" abrange este contexto de forma provis6ria.
uma
ligação destes netassedinentos com aqueles do sistena piancó-Arto
BrÍgida já foi proposta por EBERT, 1970, e o problena não está so
l ucionado

.

Vários corpos de rochas graníticas e granodioríticas , ora
porfirÍticas, ora eqtlígranulares, "stocks" e batõ1itos, se insere¡n
e se ajustam às sinuosidades dos traços de foliação dos conprexos
gnáissì.co-netatexíticos, e no interior dos núc1eos diatexÍticos.
Alguns desses corpos cortan nitidanente os graben-sinfornais do
complexo netassedimentar, e todos indistinta¡nente estão referidos
ao ciclo Brasiliano. outras rnanifestações ígneas, granitos rõseos
filonares, aplitos, pegnatitos, etc, que cortan inclusive rochas
graníticas sin e tarditectônicas tê¡n acusado idade conpatÍver com
o â¡nbito do Ciclo Brasiliano.

b)
de cerca de

O Maciço Perna¡ubuco-Alagoas ocupa una
70 000 ilî-."r
b;;ñ"d"
para zona

área triangular

costeira, e co¡n
eixo dirigido de WNW-ESE para ltrsf4r-ENE, ao longo de cerca de 520 k¡n,
constituindo a rnaior extensão contínua d.e terrenos de a lto grau do

Nordeste

0riental, fora da

Bahia,

Recentemente, uma sÍntese do seu conhecirnento geol6gico,

de sua caracterização geotectônica e geofÍsica (BRITO NEVES et ar.,
1982) foi efetuada, o que torna ¡nais sirnples a abordagen
deste
terna. Do ponto de vista tectônico constitui un tÍpico naciço mg
diano de prineiro tipo, que serviu de antepaÍs dos siste¡nas de do
brarnentos adjacentes ! que para ele dirigern centïipetanente a ver
gência, Pela gravinetria ficou caracterizado urn padrão peculiar
co¡n anonûalias positivas circunscrevendo todo seu perínetro.
Resu¡nídamente, o enbasanento

é constituÍdo de terrenos
gnaíssico-nignatíticos orto e para derivados (A) e por grandes ng
ciçosrnignatítico-gîanÍticos (granodioríticos) (M).
Intrusivas

-108-

cá1cio-alcalinas, en "stocks" e pequenos bató1itos, associados ao
plutonismo dos sistemas confinantes ocorïen esparsanente. Restos
de cobertura metassedinentar (quartzitos, rnicaxistos) podern ser
observados na parte central (Garanhuns) e partes rnarginais do maci
ço, alí e¡nbutidos por ações tectônicas ou como renanescentes de
proces sos de graniti zação,
0s mignatitos constituen as rochas mais antigas do maci
ço, sendo de grande diversidade conposicional e estrutural. Entre
aqueles de derivação metassedinentar podem ser vistos (em Cabrobó,
por exenplo) restos e testemunhos de una seqüência muito variada,
de quartzo-xistos, biotita-nuscovita xistos, netarc6seos, quartzi
tos, cálcio-si1ícáticas, paranfibolitos e calcários, intrudidos
por massas graníticas lanelares e irregulares, Os mignatitos deri
vados de rochas ígneas intermediárias, náficas e ultranáficas são
reconhecidos e tên sído estudados em vári.as locaridades (cabrobõ,
Fazenda Nova, Linoeiro, Arco Verde, Bon Conselho, etc.),
s endo
grande a ênfase dada aos renanescentes de dioritos, gabros, gabro-anortositos (con Fe-Ti-V), piroxenitos e hornbtenditos, en geral
em grau precário de preservação. Estruturas metatexíticas predoni
nam e são várias as culminações locais de núcleos diatexíticos. Al
guns septos de rochas granulíticas (a hiperstênio, a cordierita)

tên sido identificados entre estes terrenos mignatíticos.

0s rnaiores complexos batolíticos do Nordeste ocorrern nes
te maciço, resultantes de sucessivos ciclos de geração(e tipos) de
granitos, com culrninação provãve1 no Ciclo Brasí1iano. São maci
ços extrenanente heterogêneos ern feições estruturais (rnigmatíticas,
porfirõides, eqtligranulares, gnáissícas localrnente) e conposicio
nais (granodioríticas predoninantes) en qualquer escala de aná1i
se. Renanescentes paleossomáticos de natureza as mais dive¡sas e
traços dispersos de foliação - estruturas schlieren - contarn a fa
vor de una evolução a partir dos terrenos nigmatíticos (A) , con os
quais nostrarn passagens gradacionais, e a dernarcação de contatos
senpre di scut íve L

série de corpos graníticos, quaïtzo-sienitos e sie
nitos corta os terrenos de alto grau deste maciço, princi,palnente
na sua borda sul , Iigados ã evolução da Faixa de Dobra¡nentos Sul
Alagoana (corno já discutido), Intrusivas fissurais de vários ti
Urna
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pos, veios pegrlatíticos, ap1Íticos e de quartzo constituem nanifestações rnagruáticas tardias observáveis cortando todas as litolo
gias acina mencion.adas.
A Unidade Garanhuns, constituída de netaclásticos,quart
zitos, quartzoxistos, metacórseos e netagrauvacas, recobre en
díscordância estrutural os nignatitos do seu embasarnento. Sua
correlação corn o "Complexo Surubi$/Caroalina" é inferencial, seu
signifícado no quadro tectônico regional precisa ainda ser per:
c

rut ado

.

A estrutura interna dos terrenos gnáissicos e nigmatÍ
ticos é notorianente policíclica, cinco a seis fases de deforna
ção tern sido reconhecidas unilateralnente, ç6¡p9¡d9 formas extfema¡nente
i¡tricadas de seus traços de foliação. A1iás, raranente estes tra
ços de foliação se orienta¡n ern paraleJ-o ao eixo do naciço, haven
do predonínio de disposições oblíquas. Isto signífica que a fra
ção crustal exposta entre os 1i¡nites (pelo nenos gravinétricos)do
naciço é fragnento de u¡na entidade tectônica rnaior, muito prova
velnente con atual configuração adquirida nos processos tectôni
cos (e magnáticos) do Ciclo Brasiliano.
A propósito a entidade geotectônica "naciço mediano"

inclui

característica ser zona axial de
convergência ("internediate fo¡eland", AUBOUIN, 1975) das faixas
netassedinentares adjacentes. Mas, as fases de dobranentos da
xistosidade que pernitiran esta conclusão raranente pode ser cons
tatada na proxirnidade das bordas dos naciços, a não ser en caîâ
ter resídual, 1ocal . Toda nargen norte e grande parte da nargen
sul e sudoeste do rnaciço sofrerarn processos de granitização (acre
ção crustal) e aloctonisno no sentido das faixas narginais . Falhas
inversas, enputrões, napisno, janelas estruturais, etc. são obser
(BRITO NEVES, 1975)

corno

vações usuais nestas bordas.

0s tectônitos presentes no maciço Pe rnarnbuco -Al agoas
constituen parcela inportante de forrnação tardia de rochas do C!
c1o Brasiliano. Ao longo do lineamento Pernanbuco e falhas asso
ciadas há senpre una zona considerável ein espessura (1 a 5 krn)con
tendo desde texturas facoidais a ultra¡nilonitos. Nas nargens do
maciço são cornuns estruturas laninadas inclusíve de rochas granÍ

ticas ("flaser") ,

¡nas

nilonitos são pouco

comuns.

1
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LI.2 - Terrenos Gnáissico-Mig¡natíticos do Sistema
A condição de transição é observada entre o enbasamento
das faixas netassedinentares e os naciços, no tocante aos litoti
pos encontrados. Destaque inicial se raz ao estil0 estrutural im
posto ao enbasanento do siste¡na (provavernente no ciclo Brasilia
no), obedecendo a urn traçado linear de NE (sul de Custódi.a) para
EW (zona costeira) e a f or¡na de una grande ovar. afunilada e encur
vada para o lado do rnar,
No

interior do sisteta

ganharn rearce alguns núc1eos

anti

forrnais longilíneos inportantes (Floresta, norte de Ibinirirn, cus
tódia-suné ' urnbuzeiro, Rio }{onteiro - Aroeiras) onde aflorarn nigna
titos (netatexitos sobretudo) corn predonínio de paleossomas rnáf!
co-ultranáficos. São conuns relictos de composição diorítica, Cg
brica' anfibolitos e mesno gabro-anortosíticos, ao lado de renanes
centes netas s ed imentare s (nárnore, cálcio-silicãticas, r.eptinitos),
em plano secundãrio. Adicionalrnente vários corpos graníticos por
firíticos orienrados (r2) ou não (r,) aparecem ao longo destes ei
xos estïuturais que comandan o arcabouço do sistena. É comu¡n a
atribuiçäo de idade arqueana (vários autores) ao contexto de migrna
titos presentes nesta zona, o que é viáve1, mas falta respaldo geo
cronológico. Ao longo do eixo Rio Monteiro - Tinbaúba estas expo
sições de migrnatítos conplexos são nuito comuns, ao mesmo tempo
que este eixo abriga uma zona de vergências centrífugas do últi¡no
dobramento reglonar da foliação ("ernbasanento" e cobertura metasse
dimentar), as quais dernandarn os rnaciços adjacentes ao sistema.
Contornando estes núcleos antifor¡nais predonina una se
qtlência variada de gnaisses com nuitos níveis de cálcio-silicáticas'- rnárrnores, quartzitos e rochas anfibolÍticas, parte transfor
¡nada en netatexitos. são gnaisses a biotita, gnaisses a nuscovita,
gnaisses a biotita e rnuscovita (',tipo São 6¿9¿¿¡6,,, SANTOS, 1971),
gnaisses a biotita e granada, com intercaì-a.ções de cã1cio-silicáti
cas (diopsídio-gnaisses, escarnitos), nárrnores, anfibolitos, gnais
ses graníticos ("tipo sertänia"). Estas rochas predoninan em expo
sìção nos altos cursos dos rios Moxotó e paraÍba, são metarnorfisa
das na fácies anfibolito arto, e con freq{lência exiben estruturas
¡netatexíticas,diferenciando bandas quartzo-:feldspáticas e ¡náficas.
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Estruturas estronãticas são comuns nestas rochas e naquelas da "ca
discernimento
pa" metassedirnentar Surubim-Caroalina, tornando o
entre e las difíci1.
de
Há algunas evidências ern favor de que este coltejo
gnaisses seja o produto do netanorfisno de uma seqtlência terrígena
basal ã do conplexo netassedirnentar "surubim-Caroa1j.na" ' Mas há
varios. problemas a serern superados de ordern 1itológica e estrutu
ral, principalrnente na distinção entre estes gnaisses/nignatitos
daqueles das zonas antlfor¡nais, e mesmo daquelas bandas da capa me
tassedi¡nentar que sofrerarn processos de nignatização.

Muitos rnapas geol6gicos de integração regional tên supri
nido importantes fatias do "Complexo Surubin-Caroalina", incorpo
rando-as lndevidanente sob a égide de "gnaisses e nignatitos indi
ferenclad<¡s". No presente mapa deixa-se de configurar u¡na faixa
de biotita-granada gnaisses e netarcóseos biotÍticos, con interca
1ações de ¡nármores, provavelmente pertencente ao conplexo netasse
dinentar, e situada do sul de Taperoá para Ieste. Conhecida pelo
autor, e destacada no napa geológico da Paraíba 1/250.000 (cINEP/
/ATECEI, 1979), esta faixa não aparece disc¡ininada ern qualquer ou
tro napeamento de áreas vizinhas, nem mesmo em rnapas subseqüentes
da

rne

srna área

.

8.2 . AS FAIXAS METASSEDI},IENTARES

0

cornplexo metassedimentar Surubim/Caroalina (MELt0

QUEIRA, 1971; SANTOS, 1971)

inclui

urna

e

série de faixas xistosas

SI
e

predominâncía de rneta-pelitos de nédio grau de rnq
tamorfismo, nas quals se intercalarn descontínuas secções de quart
zitos, cãlclo-silicáticas e mármores.

gnáissicas,

corn

Predominam

biotita xistos

com alnandina

e

sillinanita

(localrnente cianita), metagrauvacas xistosas, biotita-rnuscovita xi9
tos, com rnuitas variações de oeste (Caroalina) para leste (Surubi¡n)
no conteúdo litol6gico prinário e na fácies de metanorfisno ' Fili
tos e clorita xistos são rnencionados nas área de Santa Cruz do Ca
pibaribe e a leste de Soledade. Nas exposições a leste de Pernam
buco sãs conhecidas várias intercalações de gnaisses granadíferos
e de biotita xistos'a cordierita. A presença de quartzitos basais.
nâo é freqllente, o que dificulta a separação do contexto gnáissíco
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sotoposto, havendo locais onde as intercalações
quartzíticas ocor
ren en todo o perfil, As intet"calações de
secçôes d" Inárror"
cálcio-silicáticas rnuitas vezes ocorïen no topo aparente
"
da
unida
de (surubirn, su1 de Itabaiana-pB), mas não
necessariamente,
tituem irnportantes Jazirnentos em exploração.
"-;;;;
Metabasitos'";";;;;
restritanente.
Migrnatização destes netassedinentos ocorre
coÍl freqüên
cia, sendo comuns netatexitos estïonáticos com paleorr"r"
ta e granada, e como jã comentado, o que tern passado
"-';;;;i
U"r.Our.;;;;;
por alguns autores, Inclusive pequenos núcleos
diatexíticos tên

sido constatados, de consurnação localizada.

Não existem estudos detalhando o metanorfisno
regional,

nas pela descrição dos litotipos nos itens precedentes
é fácil
concruir pero extens'vo predonínio de fácies anfibolito
arto, con
eventos de mignatização frequêntes no complexo metassedinentar.

8.2.1 - Tectônica e

Mag¡natisrno

a preservação do conplexo netassedinentar
conhecido
obedece a injunções ruturaís
A
supra-estrutura crustar foi exten
'
sivanente desgastada nesta parte da região.
0 dobrarnento (de xistosÍdade) dos netassedi¡nentos
parece
ajustado ã série de antifornas 10ngi1Íneas
dissertadas para o emba
sanento, podendo ser vistas exposições de
flancos ¡pr"aorirr"rrt"j ã
nas ter¡ninações (su1 de Monteiro, por exernplo)
. Mas sernpre, hã fa
'!
hanento associado condicionando de forma
variada estas exposições
Toda

das supracrustais,

0 dobrarnento é holornórfico, longilíneo, dirigido
de NE
para EW, e é possíve1 caracterizar vergência
.e.rtrÍfugã. A parte
norte do sistema [a partir do paralelo de Aroeiras_pB)
nostra in
clinação dos planos axiais, falhas inversas e
nesno enpurrões (pr6
ximo a Itabaiana) vergentes para o Maciço
Caldas Brandão. A parte
su1 do sistena mostra algurnas evidências
de vergência para o sul,
mas muito ernpanadas e obliteradas pela
fase que the é
posterior
e ¡nais irnponente (e de sentido contrãrio) de
aroctorrisro du margen
setentrional do Maciço pernambuco_Alagoas,
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Persistente sisteina de falhas dírecionais NE, muitas de
las ernanadas da porção oriental do Lineamento perna¡nbuco recortam
de forna narcante as rochas do cornplexo metassedinentaï e do seu
e¡nbasarnento. En parte porérn o rejeito direcional (ã esquerda, em
getal) á apenas a Ínovimentação mais saliente, havendo sempre conpo
nente (ou fases de) novinento vertical, que coadj rrtor na preserva
ção das supracrustais (corno vj.sto anterioïr,tente),
No Sisterna Pajeú Paraíba ocorre¡n alguns

bató1itos grani
(granodioríticos)importantes,
tícos
alguns dos quais con núcleos
ou relictos dioríticos e gábricos preserva<1os (su1 de Taperoá, Ti¡n
baúba, São Jos6 Egito, erc,) e fácies porfiríticas.
Mas tarnbé¡n há
batolitos de leucogranitos e granodioritos, no inteïior
(Surné,
Surubin, norte de Monteiro, Sítio dos Nunes, etc.) do sistena, bern
como ao l0ngo da dorsal tonada cono seu r ini.te norte (de
Teixeira
para Serra Talhada) .
Ao longo da margem sul da dorsal de Teixeira ocorre un
conj unto de prutões e hipoabíssais s ieniticos se¡npre associados
,
ã
falhanentos, e que cortan rochas granÍticas con as quais fazem con
tatos' Estas rochas sào acornpanhadas por enxanes de diques tardfos
de natureza alcatina (sienitos, quartzo sienitos, etc.) e
cã1cio_
-âlcalina (rioJ.itos, dacitos) que extïapolam deste para o sisterna
contíguo ao norte.

notáve1 conjunto de rochas granÍticas (,,stocks,, e
filoneanas) ocorre associado ao l inearnento pernanbuco, e principal
nente ao longo da "falha do Congo,,, a partir do norte de Ibimirim.
São rochas de natureza tardicinemática, descritos por SANTOS
e
VASCONCELLOS, 1973, como ,,tipo Moderna,,, incluindo
hedenbergita
adarneritos, granitos e granodioritos a ferro-hastingsita e en
asso
ciação corn alguns filões pegrnatíticos a amazonita,
Urn

8.3 -

SÚMULA DOS DADOS GEOCRONOLÕGICOS NOS DOMÍNIOS

VESTIGIAIS

8.3.1 -

Comportarnento dos Maciços

0 comportamento geocronolõgico dos rnaciços, como ficou
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explícito desde o inÍcio, é por carac ter ís t i ca distintiva
essen
cralrnente policíc1ico. Os dados d i spon íve is perniten
anal i sá- lo;

en

con_i

unto.

referência a eventos de ciclos pré_Transanazônicos,
estes sào exclusivôs dos nìaciços. As melhores constatações
do
Evenro Jequié e anteriores foran obtidas no Maciço do
Rio piranhas
(Conplexo São Vicente /Catcó). As isócronas de
referência para o
Arqueano sào de boa quaridade e a extensão territoriar
de tais ro
chas é bastanre anpl.a (BRITO NEVËS et al., l97S; PESSOA,
197ó).
Nos denais maciços os eventos do Arqueano estão senpre
detectados de forrna casual, em datações convencionais isoladâs,
ou
ainda rsócronas de referência precárias, sempre reiterando a
neces
sidade de refinamento no laudo geocronológico.
0s eventos 'r'ransamazônicos têm a nelhor e mais extensiva
representação no seio das rochas de todos os rnaciços. Isócronas Rb/
/sr verdadeiras (en partes deterrninadas) ou de referência (grandes
extensões) são obtidas conunente nos terrenos gnáissicos e rnignatí
ticos. Verifica-se incrusive ídentidade de conportamento geocrono
lógico entïe os terrenos gnãissicos e nigrnatÍticos dos maciços e
parte daqueles que conpõenr a infra-estrutura dos sistemas de dobra
mentos' o que realça a extensivídade dos processos do cicro Transa
Com

rna

zôn i

co no No¡deste.

Ën todos os rnaciços é cornum encontrar urna série de rochas
gnáissicas e nignatÍticas com idades convencionais ern torno
de
t 000 - 1 350 rn.a. Estas rochas, ern diagrama isocrônico, dispõen
seus pontos analíticos no espaço entre as isócronas do Brasiliano
e do Transarnazônico. En alguns rnaciços (Granja, pernanbuco-Aragoas
,
Rio Piranhas, etc.J, a população e coerência destes pontos são per
suasivas para o traçado de isócronas de referência exibindo idades
dentro dos Eventos Es p ínhaço/Uruaçuano .

ordinário, estes dados são interpretados cono de rejg
venescinento isot6pico parcial de rochas de ciclos nais
antigos,
Mas a quantidade crescente destes tipos de dados permite antever in
terpretação menos côrnoda e mais ¡ealista em futuro, quando for pos
sÍve1 dirigir aná1ise geocronológica nais aprofundada païa estas ro
chas, fora das cotas de reconhecimento.
De
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As li.tologias granÍticas "lato s.ensu,, dos maciços, de pe
quenos colpos intrusivos a grandes batõ1itos (caráter poIídiapÍri
co), sernpre exibem idades no â¡nbito do B¡asiliano, principalnente
entre 540 - 660 n.a. As dissenções deste conportanento, casos ra
ros e discretos, irnprescindem de re-exa¡ne, Outros litótipos de rng
nor expressão territorial (pegrnatitos, augen-gnaisses, cataclasitos,
nilonitos), nediante o escasso quadro de dados disponíveis, ta¡nbén
indicam idades dentro do ânbito do Brasiliano.

0 caráter de policictismo discrininado coÍr os dados advin
dos do nétodo Rb/Sr é ratificado, corn ïeservas, pelas idades aparen
tes K/Ar. Pois o núrnero de dados é nuito pequeno ainda, e porque
há insofisrnáveL ¡naioria de valores enfatizando os processos tecto
no-termais bras il ianos,
No tocante aos dados K/Ar que indica¡n idade arqueana (ãrea
sul de Limoeiro, PE), eles são muito raros, e a quaridade das anári
ses é discutíve1, havendo necessidade de revisão d.ag mesmas.

8.3.2 -

Comportarnento dos Sistenas

0 conhecirnento geocronológico dos sisternas de dobramentos
vestigiais é ainda rnuito pobre, no entanto aÌgunas senelhanças no
comportanento geral e nos problenas apresentados sugerem apreciação
conjunta nesta oportunidade de sÍntese,

a)

Sísterna Pajeú-paraíba âs anostras dos complexos
gnáissicos e rnignatíticos, de seus núcleos antiformais e das zonas
adjacentes aos naciços confinantes, apresentan conunente pontos ana
1Íticos. nas is6cronas de refe¡ência de I 800 n.a., pa.ra razão ini
cial de 0, 705 ' Isto consigna assirn a importância regional do ciclo
Transarnazônico, seja no retrabalharnento (nais prováve1) ou na f or¡na
ção destes conplexos, segundo os dados coligidos por BRITO NËVES,
N<l

I980, 1981, 1982.

Para os complexos gnáj-ssicos/rnetatexíticos, tipos,'São
Caetano" ou "Sertania", como descritos, não se conhece un único da
do geocronológico, o que é prioritário para pesquisas ern futuro.

As rochas do Complexo Metassedi¡nentar (Conplexo Su¡ubin/
/Caroalina) , as rochas graníticas e os tectonitos mostran pontos
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anâIíticos

segundo a isócrona de óó0 m.a., para razòes iniciais na
ordern de 0, 710 + 0,002. Algumas a¡nostras desse complexo se coloca¡n
en posiçào intermediária entre as isócronas do Brasiliano e do Tran
samazônico. Alguns desses pontos intermediários são de amostras pe

trograficanente inseparáveis daquelas que definen a isócrona brasi
I iana.

Assin, conquanto a presença de processos tectono-termais
significativos do Brasiliano seja insofismáve1 neste sistena, a real
natureza e extensão desses processos não podern ainda ser esclareci
dos

.

naioria dos dados K/Ar se referern a valores de resfria
mento entre 520 - 610 n,a., endossando a inportância e extensivida
de do evento do Ciclo Brasiliano. Alguns raros dados de rochas do
embas¿¡rnento apresentan idades aparentes acirna desse intervalo, como
rncidências locais de rejuvenescimento isotõoico narcial do substra
to snáissico e rnigrnatÍtico.
b) No Sistena Jaguaribeano as rochas dos co¡nolexos gnáissi
cos e migrnatíticos, apesaÌ de ¡nuito espaïsamente amostradas, aprg
A

sentaÌn ta¡nbén dados convencionais do Transamazônico, sendo colinea
res em diagrarna isocrônico <ie urna isócrona de referência de z 000
m'a. com razão inicial de 0,705 (!1i. TEIxEIRA, 198r, BRITO NEVES, I9z5).

As rochas cias bandas metassedinentares (Orós, Barnabuiú,
Independência) apresentan pontos analíticos na isócrona c1e referê!
cia de 650 ¡n.a, para razão inicial bastante elevada (Ro > 0,720),ð,e
interpretação problenática. Todas essas rochas nostran injunçôes
dos processos lineagênicos característicos do sistena en anárise.
As rochas graníticas exibem idades convencíonais brasilía
nas' e se alinhan sem problemas em isócronas referentes a este ci

clo.

analíticos de rochas dos conplexos do en
basanento (gnaisses, nignatitos, anfibolitos) ern posição internediã
ria ãs isócronas do Transamazônico e Brasiliano. Mais raranente in
dican valores de idade aparente K,/Ar pré-brasiliana païa esse con
texto i.nf ra-es tTutural .
Há alguns pontos

-rt7 Desta forrna, no seio dos cinturões ¡nõveis vestigiais es
tão bern irnpressos
'egistros isotópicos inportantes de dois ciclos
geodinâmicos (Transarnazônico
e Brasiriano), ben co¡no de uma série
de eventos discretos de idade internediária a eles, e
envolvendo
rochas infra- (rnaioria) e supracrustais, mas â. natureza e as carac
terísticas dos processos geológicos responsáveis por este pofici
cl is¡no não puderan ser esclarecirros ainda, e sua díscussão congraça
muita especulação e poucos resultados conclusivos,
As afirmações perenptóTÍas no campo da geocronologia, rlo
Nordeste, ern gera1, não são possíveis, sendo plenanente desaconse
lháveis' sobre a idade de sedinentação (e vurcanismo associado)des
tas supracrustais não há dados. nern eles são exequíveis com os ¡néto
dos en uso no Nordeste (Rb/Sr, K/Ar, princípalrnente), apesar de que
¡nuitas especulações tomen curso e não possan ser evitadas.
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das feições nais caracterÍsticas e de vulto no panora
ma da geologia regional do No¡deste, eÌn qualquer escala de aná1ise,
é a presença de extensas zonas lineares de nobilidade crustar conu
nente designadas de Iinea¡nentos. ou ainda sínplesnente relatadas
cono falhas, atreladas a una locali.dade típica.
Uma

As zonas de novinento kineagênico (HILLS, 1963)contan com
uma prolífera bibliografia no Nordeste e fora dele, e não menos
di
versificado cotejo de designações visando definir as estruturas mu
niciadoras. a saber: "rinearnento", "lineanento cardínar",,'fa1ha pro
funda", deep fault,deep ffacture zone,,'geofratura,,,,,geossutura,,,
etc.'.' No Nordeste, estes tipos de estruturas e os problemas de no
menclatura e análise a elas inerentes, assurnem condíções de paradig
ma.

Constan geralnente de zonas de fal.has paralelas, fornando
feixes estreitos (1 a 5 km) que se estenden por dezenas e mesno cen

tenas de quilômetros, de rochas cataclásticas e miloníticas que pg
den inpor e condicionar feições fisiográficas (re1evo, hidrografia,
etc.) ao longo de toda sua extensâo ou partes de1a. são estruturas
vigorosas, capazes de delimitar e ordenar as unidades geotectônicas
primárias da região, como visto, os maciços e os sìstemas de dobra
mentos, ou ainda' quando interiores a estas unidades sobrepor suas
características tectônicas de forrna notável.
Aos caracteres de zona estreita e alongada, atuação poli
cíclica, corn variaçâo no tipo e intensidade dos rejeitos no espaço
geográfico e no tempo geológico, soman-se várias outras implicações
diretas e ligadas à sedirnentação, nagnatismo, norfologia regional,
etc.

0 pr6prio padrão em leque de distribuição das linhas es
truturais do Nordeste, e por firn a prõpria. forrna BeraI externa assu
nida pela região sâo produtos de. injunções dos principais lineamen
tos (Pernambuco, patos, Senador pompeu, Sobral), A nagnitude des
tas estruturas pode exceder, nos casos nais extrenos, a própria di
nensão do continente, posto que 6 cornun o reconhecinento da conti
nuidade destas estruturas no território africano, o que ten
sido
feito por vários autores, ern diferentes oportunidades.

-119De início, cornpondo-se ern paralelo co¡n os lineanentos, pa
ra depois forrnar ângulos agudos com eles, é conum se originaren vâ

rias outras falhas, con características de ativação policÍc1ica; e,
que exercem papel inportante e delongado no interior dos maciços e
faixas de dobrarnentos para onde são emitidas,

Via de regra, en napas de diferentes escalas, esses Iinea
mentos vên representados por un ou dois sinples traços de
fa tha
nais ou menos contínuos, ao que se acïescenta a simbologia de novi
mento direcional. Esta representação simplista configura a um só
tenpo a dificuldade de expressar o polinorfisno do rejeito em várias
fases, bem como t'^aduz a fase (as fases) nais conspÍcua de novimen
to observado em pri.neira mão, na anárise superficíar de cartas geo
lógicas ou de inagens de vários tipos.
Todas estas são asserções de ordern rnuito geral e pequena
profundidade, sendo cuirhadas nas obse¡vações efetuadas ern escala de
reconheci¡nento e nas conclusões das raras aná1ises nais dernoradas,
localmente real.izadas, De fato, não existem estudos sísternáticos
compatÍveis con a ordern de ínportância destes linearnentos. Esta con
clusão se refere tanto à análise de seus novimentos (en clif erentes
tempos e espaços) quanto a sua significação concreta em escala de

litosfera.

0s estudos geológicos têrn tido caráter passageiro e são
rarÍssinos os enfoques locais (por exenplo: COBM, 19óó; SANTOS,

l97ll

AGRAWAL,

I981).

A utilização de esquemas de interpretação sinplistas, caI
cados no rnodelo de falhas transcoïïentes de MooDy e HILLS (19s6) , têm
sido o passo rnais avançado de análise estrutural encontrado (MEILO
et a1., 1978; MELLo, 19i9), e, certanente não satisfaz ãs condições
de anisotropia e policicl.ismo da região afetada.
Os poucos ensaios de aná1ise estrutural preexistentes, co
brindo os sisternas de dobrarnentos, têrn deixado ã margen estes ere
nentos ou os têm rnencionado de forrna superf icì.a1 ou secundãria.
forçoso reconhecer, que na instância atual do conhecimento não se
pode sequer discrininar estas geofraturas (estruturas criadoras) das
grandes falhas geradas (estruturas criadas) ao longo da sucessão de
fases de deformação das supracrustais dos diferentes sistenas.
A falta de inforrnações geofísicas, constitui u enpecilho
insuperável para a interpretação destas estruturas na escala
da
É,
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crosta e en relação ãs estïuturas adjacentes. A irnplantação de pes
quisas geofÍsicas em andamento 6 acontecimento promissor de onde
muito se espera.
Como já mencionado, as linhas estrutuïais do Nordeste ex_l
bem uma interessante distribuição, de forma que elas chegam diago
nalnente à linha de costa. Na verdade este é um arranjo finar, de
caráter sobreposto, como pode ser deduzido de qualquer mapa geoJ.ógico regional, e para o qual foram decisivas a trama e a operosidade
dessas falhas profundas. Estudos para reconstituir a forma que a!
tecedeu este arranjo atualmente observado são muito raros ainda.
o lineamento Pernambuco delinita grande parte do norte do
Mac iço Pernanbuco-A1agoas. o lineamento patos, em sua parte
cen
tral de exposição delinita o Maciço do Rio Piranhas do Sistema pian
có - Alto Brígida, e nais a leste. a forma de suas diferentes ramificações esquematizarn toda a distribuição de terrenos gnáissico-mig
matíticos e suas alternâncias com as bandas metassedimentares da
área do Maciço de Caldas Brandão.

No interior do Ceará, a preservação de vários schist belts
do Sistema Jaguaribeano é condicionada ao acionamento de
falhas
profundas ("Jaguaribe", "Orós", "Limoeiro", "senador pompeu,,, etc.
)

desta orden. os lineamentos de Sobral e Jaguarapi definem linites
abruptos para o Sistema uédio Coreau e os naciços adjacentes, e ao
longo desses limites se desenvolverarn bacias que foram enturhadas

por sedirnentos mo1ássicos, como jâ visto.
Vários outros exenplos de segnentação geotectônica primá
ria poden ser apontados, dedutÍveis da observação dos grandes mapea
mentos regionais e da análise de irnagens de radar e satélite.
Esta constatação elernentar conciuz a uma dedução de idade
ben antiga para estas estruturas, euê remonta provavelmente ao pro
terozóico Inferior, pelo menos.
Embora o problena de idade da sedirnentação dos sistemas de
dobramentos seja reconheciclo, há evidência de efetiva movimentação
das zonas de sutura durante os processos sedimentares e vulcano-se-

dinentares.

A presença de quartzitos, metabrechas e netaconglomerados
ben como a presença de netavulcânicas (como em Aurora, Martin6pole,

etc.)

al inhados consoantes estas estruturas é
dade sinsedimentar destas zonas de fraqueza.

uî atestado

de
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Já nas fases principais de criação de estruturas tectõge
nas é co¡nu¡n encontïar o trâço destes linearnentos (ou parte deles)de
iimitando e anteparando o sentido da vergência, apresentando para
isto feições de falhas inversas, co¡ro acontece no sisterna pajeú-paraíba, por exemplo (SANTOS, f97t) .
Nas fases tardías da tectogênese brasiliana instalaran-se
ao longo dos lineamentos de pe¡narnbuco (granitóides tipo ,'Moderna")
e de Patos (tipo "catingueira") rochas graníticas c1e firiação alca
lina, que forarn posteriornente afetados por movirnentos de transcor
rência. Ao longo do lineamento de sobral (Falha café-Ipueírasl os
granitos de I'leruoca e Mucarnbo se acha¡n alocados, em flagrante carã
ter epizonal, mas suas bordas tanbém são seccionadas pelas farhas
desse sistema. Vários outros exernplos podern ser ad.icionados, ratificando portanto rnânif estas fases de a1ívio, antecedendo de forrna
clara a fase (ou fases) de rejeito direcionaL
A fase principal de transcorrência, que sucede a coloca
çao de granitos já mencionada, ta¡nbém se nostra posterior ã
fase
principal de dobramentos (da xistosidade) dos sistenas. Assirn é
que a transcorrência impõe defornações e arrastos nas dobras pre
existentes, havendo alguns deslocamentos da orden de dezenas de quilônetros. concornitantenente é sobreposto netanorfismo dinârnico ãs
diferentes texturas netan6¡fi.cas dantes elaboradas,
Há razões de sobra, ern face da dinensão da regì.ão e o nú
nero de falhas profundas, para se adnitir não sincronia de
todos
esses novirnentos horizontais. Enr alguns Lineamentos, como o
de
sobral, há registros georógicos patentes de recorrência dos movi¡nen
tos direcionais, inclusive no Fanero z6íco.
Via de regra movirnentos transcorrentes geram rochas de fo
liação próximas da verticar. E nuito comun se encontrar a foliação
dos grandes lineamentos (Serra das Russas, Senador ponpeu, etc.) de
fornada de vá¡ias naneiras, deslocadas ruturarnente e nesno dobra
das, consoante fases sobïepostas ainda não devida¡nente pesquisadas
e cornpreendidas, rnas que endossar¡ o caráter de grande mobilidade
sed.iado ao longo dos lineamentos (vide AGRAWAL, 1981).
Na fase

final do Pré-Canbriano e início do

paleozóico,

-r22há registro, en partes destes lineamentos, da presença de c ompon en
tes gravitacionais. As coberturas dobradas de carãter norássico
(Jaguarapi, Jaibaras, Cococi, São Julião, Iara, etc.) são preserva
das e condicionadas estruturalmente por movimentos verticais ao Ion
go de parte desses linearuentos. Ë, alguns desses ,,grabens,, é certo
que os movinentos verticais atingiram ¡nirhares de metros de rejeito.
Ao longo do Fanerozóico, novanente há evidências de ação
dos I ineanentos em rnais de urna etapa, nas con naior ênfase ao rongo
dos processos da chanada Reativação wealdeniana. 0 jogo de brocos
separados por estas zonas de falha depri¡niu áreas do
enbasa¡nento
que aprisionou parte das coberturas paleo-nesozóicas, ao nesrno ten
po que condicionou altos estruturais de diferentes dimensões, rapida¡nente dissecados pela erosão
As frações de urna pretérita e arnpla bacia sedinentar se
espalharn na porção centro ocidental do Nordeste, consoante a ¡necâni
ca de blocos falhados e os caprichos da erosão, a saber: Iguatú, Ma
lhada Vernelha, icó, Lina Carnpos, Lavras Mangabeira, Rio do peixe,
Araripe, Belnonte, etc, que serão objetos de análise posterior.
A nais irnponente presença de falhas nornais no seio dos
I ineanentos é o caso de Ibimirin, pernambuco, que derirnita a
norte
a Bacia de Jatobá, onde o rejeito conhecido suplanta 2 000 ¡n.
Na pro,jeção para o substïato da Bacia do paraíba dos li
neamentos de sobral e de patos, são encontradas várias
enanações
de rochas básicas (C0STA et a1., I973; SIAL, l97S), como expressão
da Reativação weardeniana. Estes processos magnáticos cratogênicos
se desenvolverão ern r¡ais de urna etapa do tenpo geológico (CALDASSO
e HAMA, 1980), do periodo rnesoz6i.co. CUNHA e CARNEIRO, 1971, adu
zen considerações ã r¡iabilidade de ¡novi¡nentos transcorÌentes no 1i
neanento de SobraI, durante o Mesozóico, inclusive.
Todas estas observações, de cunho nuito anplo e da escala
de reconhecinento, são necessãrias para evidenciar o policÍclisno

dos lineamentos, no tenpo geológico e nos tipos de rejeitos. Todas
elas de¡nandam fe-exane en outras escalas, e a falta de naior profun
didade no conhecimento é a tônica de todas eras, E preciso reconhe
cer que asse?tivas tão vagas sobre realidade assin contundente não

-t23é apanágio da região Nordeste, ou do nosso país (vide região Sudes
te). Desde os trabalhos introdutórios destes conceitos, na e.r.opã
(cloOs, 1948; PEIVE, 19ó0), ainda na voga absoruta do ,,fixismo,',até
os dias atuais, verifica-se progresso insatisfatório conhecimento

concreto destes tipos de estruturas. Argunas sugestões recentes,
den
tro da tectônica nobilista, procuram enfatizar estas falhas cono ru
gar geornétrico de confronto de placas litosféricas (tipo .onr"ru"ar
vo) surrON e wATSoN, 1974 admitern atuação, ern algumas instâncial
destas geofraturas como falhas transformantes no interior de
na:
sas continentais. DAVIES e WINDLEy, 1976, cornparar.an a idade de
aI
guns desses falhanentos conrrecidos como a idade de quebras
maiores
das curvas aparentes de nigração polar apaiente para Ané¡ica
do Nor
te e Ãfrica, e destacararn grupos de I 000 _ l. J00 n.a. e 1 700 rn.a.,
e os interpretaram cono expressão de quebras continentais (e even
tual forrnação do proto-oceano At1ântico) " A1én di.sto, estes uutã
res adnitiram que taís lineanentos são, ern gera1, subparalelos
ãs
estruturas dos terrenos granito-gïeenstone, e poderian ter sido in
fluenciados prinariamente pelo arcabouço do Arqueano. outras con
cepções rnais arrojadas IMOORES, r9gr, etc.), de fundo teórico,
são
conhecidas, e nais e nai-s elas reforçan a necessidade inadiáver
de
seu aprofundanento geológico e geofísico no estudo destas
farhas
fundarnentais.
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10.1

- A COBERTURT

FANEROZÓICA

ANÃLISE PRELIMINAR

forna inusi.tada e característica, o Nordeste Oriental
do Brasil, é pal-rnilhado por esparsas coberturas do Fanerozóico,
en
De

cravada no seu enbasanento, sen para1e10s e¡n qualquer
do Brasil, nen nesno na contraparte africana.

outra pu.a"

A Bacia do parnaÍba (a oeste) e a província sedirnentar
costeira (do piauÍ ã aahia; forarn, por definição to¡nados como
rirni
tes convencionais da província Borbore¡na, E¡n verdade, não poden
constituir Iímites de fato, haja vista que estas coberturas jazem
sobre estruturas brasilianas de Borbore¡na e são forte¡nente
influen
ciadas por e1as. Extensões destes desenvolvi¡nentos sedinenta'es
(e
provaverrnente partes de out¡as bacias intracratônicas
desaparecidas)
penetran de forrna inponente esta fração setentrional
do escudo at1ân
tico, de for¡na contínua ou descontínua, quase sernpre condicionada
por inposições tectônicas do embasanento sotoposto.
Estas coberturas sedirnentares do interior da provÍncia
ern
nenhurn rnonento constituern obstácuro ã continuidade
de observação
do enbasarnento, Tanto pela expressão territorial (xûodesta
en geral),
quanto pero condlcionamento tectônico herdado. Muitos
dos li¡nites
destas coberturas se devern ã reativação gravitaciona] de
suturas
pré-carnbrianas assirn co¡no a própria disposição geonétrico-estrutulal
assulnida pelos litossonas (aonoclinais siÍiples, graben_sinclinais,
blocos basculados,
.etc.) têm causa idêntica,

Nessas "bacias" interiores, como usual¡nente são cha¡nadas,
há falta sistenãtica de dados de subsuperfície, ou eres são
extïena
nente restritos. O quadro lito-esttatigráfico haurido nas
u*pru,
sões de superfície carece de revisão drástica nos três
ranos da es
tratigrafia, pois são muitas as inferências e deduções por .o*p"."
ções à distância, en escala de caráter exploratório.

provÍncia costeira, e nos"rifts',interiores a era asso
ciados a docunentação estratigráfica é farta e de boa quati.ade,
sei'
ser irretocãve1, graças principalnente aos trabalhos da petrobrás.
Apenas na fração do saliente oriental do Nordeste (Natal
- Recife _
Barreiros), que païece ter exercido papbil de alto estrutural na
evo
1ução da margem do continente, as inforrnações estratigrãficas
,ao
Na
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ainda deficientes. 0 quaclro de subsuperfÍcie demanda refinamento,
uma vez que as coberturas terciárias reduzem a un mÍnirno as secções

nais completas.

As observações sobre esta contexto estratigráfico do Fane
rozóico serão feítas com objetivo de sÍntese do conhecírnento atuar,
para o qual o prisma da geotectônica (seqüências sedi¡nenrares cratô
nicas) parece o mais adequado. Urna prolÍfera bibliografia especia
Lizada preexiste e deve ser procurada para aspectos que escapan ã
abordagen de reconhecimento aqui ensejada.
Desta forna são reconhecidos e serão

discutidos preliminarmente oito distintos contextos lito e crono-estratigráficos, in
tercalados por discordâncías, que preenchern requisitos de sequên
cias cratônicas interiores e da nargem do continente, e que se acham
presentes nos diferentes tipos de bacias sedi.nentares propostos no
Quadro l0.l , anexo.
r0,2 -

SEQUENCTAS SEDTMENTARES CRATONTCAS

A) As cobertuÌas fanerozóicas nais antigas _ carnbro _ordo
vicianas - constituern registros de fases deposi-cionais corresponden
tes aos rnovimentos tectônicos (e ao magnatisno) do epí10go do cic10
Brasiliano, donde adveio a conceituação de norassas (ALMEIDA, 1g69)
ou de dep6sitos pós-tectônicos. Esta conceituação (seqüência I de
ALMEIDA op,ct.) corno depõsitos do estágio de transição para condi
ções cratônicas ten sido freqüentemente enriquecida corn o advento
de novos dados

* rito-estratigráficos, geocronorógicos, etc,

Novas

ocorrências destes depósitos têrn sido descobertas, nesta década, in
clusive' e senpre dentro das características gerais a seren sinteti
zadas a seguir.

0s sítios deposicionais destas coberturas, em todos os
quadrantes da região são relÍquias de u¡na extensão pregressa difí
cíl de reconstituir. Todos eles nostran controle absoruto das ca
thas ¡nais profundas, adj acentes ãs geofraturas e proteção sistenáti
ca da cobertura siluro-devoniana, corno circunstanciadores da sua

preservação.

A1én destas, outras
nente poden ser surnariadas:

características, discutidas anterior

a) Discordância angular e erosiva na lapa (netarnorfitos

-
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brasilianos) e capa (sedirnentos siluro-devonianos).

b)

Conpostos substancialrnente de c1ãsticos grosseiros ter
rÍgenos, brechas e conglornerados polinÍcticos, variegados, de depe
sição subaréa e subaquãtica, proveniente de relevos próxinos, b rus
camente j uvenes cidos .

c)

Senpre há evidências do crescirnento (latero-vertical)
gradativo na seleção das unidades basais, cul¡ninando corn depósitos
terrígenos Lacustrinos (siltitos, folhelhos), e até nesrno bancos de
carbonatos ' Retomadas episódicas, e nesmo a volta de condições ex
tÌenas de sedi¡nentação continuam a ocorreï.

d) Una ou mais fases de naglnatisno, internediário e bási
co, são de registro conun, en fácies extrusiva e intrusiva, princi
palmente.

a

De recentes estudos levados a terno na Bacia do parnaíba,
serem comentados, surgiu a possibilidade de reconhecer neste tipo

de seqtlência os d.ep6sitos dos rifts precuïsoïes dos processos intra
placas de forrnação de sinécrises, Mas esta é una linha de pesquisa
que necessita nuito apoio de dados de subsuperfície, irnprescindível
para o futuro.

B/C) As coberturas do paleozóico do interior do Nordeste
indican uma tendência a abaixanento geneîarizado da província rg
cén-cratoni zada na sua porção central e su1 oriental. As feições
de linites por falhas, bascularnentos, etc, devem ser cred.itadas ã
sobreposição da tectônica do C¡etáceo. En geral , são unidades lito_
-estratigráficas nonótonas e pouco espessasr que guardam nuitas sini
Iaridades de u¡na ocorrência ã outra, indiferentes ãs distâncias prg
duzidas pela conjugação da tectônica e da erosão pós-pêrrniano. Enbo
ra, corn carência de tlados, há razões suficientes para se adnitir ¡nui
to pouÇo diacronismo destes litossornas coJn as linhas do tenpo,
e
ações moderadas e anplas dos processos de subsidência.
De for¡na que se pode reconhecer, tanto nas ocorrências iso
ladas corno no assoalho de alguns dos "rifts" da província costeira,
a validade dos ciclos tecto-sedinentares cratogênicos preconizados
para as grandes sinéclises paleozóicas,

B) Paleoz6ico Inferior
-Eodevoniano-Carbonífero

Inferior

f'Seqtiência II de
lnluelne, rsos

Jseqitência
lsoARES,

Gama de

FULFARO e

LLANDTM, 1e74

CJ Paleo zóico Super ior
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III de ALMEIDA,
Delta de SOARES,

19ó9

LANDIM, 19 74

Apesar da desestabilização conferida a estas coo-erturas,pe
1a tectônica que precedeu, assistiu e estabeleceu a margern do conti
nente, é possÍve1 rastrear, e se aproxi.mar bastante do panorana pg
leogeográfico alcançado por estas seqüências. A segunda seqüência
extrapola os linites da primeira, e marcando a anpliação do seu sí
tio deposicional observa-se una discordância erosiva en continuida

de

re

g

ional

A seqüência "4" parece ter-se limitado ao su1 pelo
alto
estrutural barízada pelo Rio Vaza Barris-zona de dobranentos de pro
priá - cujas características jã foran ênfati zadas. para noroeste
se pode acompanhar o desenvolvirnento desta seqüência na direção da
Bacia do ParnaÍba. E muito prováveI que as ocorrências do Nordeste
sejan partes de u¡n antigo eixo de subsidência NW-SE, Tianguá-Jatobá
(proposto por AGUIAR, 197I) da Bacia do Parnaíba, precocenente in
vertido, cuj as ruínas são hoje tentativanente relacionadas. A pre
sença de um arnplo ciclo transgressivo-regressivo, contando con for
mações marinhas (Inajá, Pinenteiras/Longíj plenanente correlacioná
veis é diagn6stico de peso neste aspecto, e ria proposta fornulada
de quiescência tectõnica, con subsidência anpla e regularnente dis
tribuída (plataformal) .
A seqtlência "C,, estendeu-se nais para sul e sudeste, con
relíquias hoje preservadas por todo "rift" Recôncavo-Tucano-Jatobá,
Sergipe e hoinólogos africanos, e na Bacia do parnaíba. Não há pre
servação (ou não foi identificada) na porção central do Nordeste.
Mas a correlação estratigráfica 6 boa entre os restos conhecidos, a
testando condições de grande estabilidade tectônica (sem incursões
narinhas) predornÍnio de sedimentação continental, inclusive diamic

titos e ritnitos várvicos. São conhecidos apenas dados de influên
cia marinha na Formação Pedra de Fogo, na Bacia do parnaíba.

D) A discordãncia que se segue ã seqtlência anterior,
trata também o arnplo hiato Triássico-Jurássico Inferior e M6dio,

TE

no

-729Nordes

te

cono no Brasil.

final do Jurássico e início do Cretáceo (GHIGNONE ,L977;
NETTO, 1978) - andar Do¡n João - é possíver reconhecer nova seqilên
cia sedimentar sincrônica ao soergui"nento das á¡eas dômicas que se
instalaram na atual zona costeira, prefaciando o rompimento conti
nental. 0s sedimentos clásticos continentais (Grupo Brotas) são
conuns das depressões inter-donos, do Brasil e da Ãfrica, achan-se
também representados no interior do Nordeste (Mirandiba, Araripe,
'Belmonte, etc.). Estes depõsitos são restos dos sedimentos da an
pla "Depressão Afro-BrasiIeira", reconstituída por PONTE et aI. ,
1971, cujo contexto lito-estratigráfico não marinho (coarescência
de leques aluviais), é hoje reconhecido como importante seqtiência
int¡acratôníca. En parte corresponde a seqüência Delta-A de soARES,
FULFARO e LANDIM, 1974 ou ainda é representativa do estãgio ,,pré_
rift" de ESTR¡LLA, 1972.
Do

E) Os registros sedirnentares do Cretáceo Inferior

pré_

-Aptiano são típicos de processos "rift va11ey", condicionados e a1i
rnentaclos por falhas marginais, con sedirnentação c1ástica lacustre,
bordejada por leques deltáicos. Este tectonismo intenso e a sedi
mentação associada ten franca representação nas baci.as i.nteriores
do Nordeste e cenãrio prototípico na província costeira (supergrupo
Bahia, Supergrupo Baixo São Francisco! partes m6dia e superior).Cor
responde ã "seqtlência dos Lagos", na noderna concepção de ASMUS e
GUAZELLI , 1981, já vis lunbrada por ALMEIDA, 1969 (parre da Seqüên
cia IV), ESTRELLA, 1971 (estágio de "rift,'), e discutida por diver
sos outros autoreÈ en vãrias oportunidades.
As ocorrências conhecidas no Nordeste (Ki no mapa geológi.
co) fora da Província Costeira, são restritas ainda (Grupo Rio do
Peixe), nas isto pode ser produto apenas do níve1 insatisfatório do
conhe cinento da subsuperfície.

F) No Aptiano-Albiano, após o arrefecimento da fase de
"rift" e do ciclo erosivo subsequente, houve a implantação de inpor
tante e extensivo cicto tecto-sedirnentar no continente brasileiro,
en fase de individuarizaçáo. Trata-se da ¡¡ais arnpra etapa de sedi

-130mentação p1âtaforna conhecida na coluna estTatigráfica em condições
de grande estabilidade tectônica, irnpondo-se sobre os antigos "rifts"
assoreados e ultrapassando em nuitos os seus limites. 0 predonínio

é de sedínentação continental (fluviatí1, lacustre), corn conexões
circunstanciai.s con o oceano, advindo fácies de água saIôbra e eva
poritos. Pela importãncÍa e extensividade destes sedimentos no Nor
deste, reclama-se un des taque na coluna lito e crono-estratigráfica

(Kil),

cono secção média do Cretáceo, fornulada no mapa nilionésimo

anexo.

Parte desta seqlJência tem sua caracterização bem estudada
e discutida na Província Costeira, cono Seqllência do Golfo (ASMUS
e GUAZELLI, op.cit.), entre várias outras denonínações precedentes,
referente ao estágio proto-oceenico, onde são comuns intervalos de
evaporitos e folhelhos negros (Formação Muribeca, por exemplo). Es
te peculiar evento "tempo-rocha-tectônica" do interior do continen
te, distinto daquele inpingido ãs zonas de oceano nascente foi pri
neiramente discri¡ninado e propos to por GHIGNONE , L972, como "Seqtlên
cia V", que nerece franca e anpla ratificação.
G) As invasões narinhas do Cretáceo Superlor e Terciãrio
I.nferior ("SeqttêncÍa V" de ALMEIDA, 1969, em parte;"Seqtlência do
representação
Mar'j ASMUS e GUAZELLI , 1981, entre outros) tem sua
bem caracterízada nas bacias costeiras, e en Sergipe representação

prototípica a ser enfatizada.
No inteïior do Nordeste, iniciou-se nesta

época urna fase
de eventos generalízados de soerguirnento epirogenétíco e não há dg
dos concretos <Ie sedinentação rnarinha e apenas hã alguns dados dis

cutíveis (depósitos correlativos da "superfície Post-Gondwana")

de

sedinentação continental.

H) A atividade epirogen6tica que atuou nesta região de
escudo no Cretáceo Superior e Terciário foi cornplexa (vários focos)
e generalizada, e foi seguida de intensa e policíc1ica reação glig
togenética, discutida por vários autores, conpondo prolífera termi
nologia. Depósitos sedimentares albo-aptianos, de água salõbra,são
hoje encontrados acina de cotas de 700 m, o que atesta a importân
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cia

dos novínentos ascencionais dessas épocas

0s processos norfogen6ticos favorecen a formação de exten
sas e finas capas sedinentares arenosas, de convexidade vortada pa
ra barxo. são rnuito desgastadas pela s anha erosiva do ciclo atual
("Paraguaçú"), e j azeln coroando frações de pediplanos, sobre rochas
sedinentares rnais antigas, só alcançando certa continuidade prõxino
ãs zonas costeiras, Estes sedinentos, do Grupo Barreiras s,I.
e
crono-correlatos os sedinentos co1úvío-e1úvio-aluvionares cenozói
cos e os depósitos de praia e conexos estão reunidos nurna anpra e
clescontÍnua "seqüência", reconhecida por unaninidade por
ALMEIDA
(VI , Pós-Eocênica) , GHTGNONE (VI) e SOARES, FULFARO e LANDIM (Zeta)
,
autores já nencioandos.

A estabilidade tectônica posta en evidência para esta se
qtlência não ímpede que os Iitossonas tabulares por e1a consubs tan
ciado tenham sido usados con certa freqüência para espelha, ro.,ri,n"i
tações tardias ruturais das rochas subjacentes.
10.3 - ATIVIDADE

MAGM.4TICA PÓS-SILURIANA ASSOCIADA

Dois estágios distintos de atividade magmática basáItica,
no Pós-Siluriano, são consi-derados associados aos processos de for
naçáo / re ativaç ão de cobertura sedinentar.
0 prirneiro estágio, nelhor representado no napa, é o en
xarne de diques E-w do sul da Bacia potiguar, de idade cretácea (Kdb).
0 segundo grupo 6 predoninantemente conposto de ã1cali-basaltos, in
clui fornas intrusivas e extrusivas, en áreas esparsas do Rio Gran
de do Norte e da paraíba, e 6 de idade terciãrj.a (Tdb).
Associados ao

prineiro grupo, de certa forma nas

causas

tectônicas e no tenpo, devern ser nencionad.as as hipoabissais e in
trusivas (diabásios, dioritos, tonalitos) da província parnaíba (Jdb),
ins talados por toda borda 1este, pri-ncipalnente na projeção dos Ii
neanentos Patos e sobral (vulcanisno sardinha), Ainda neste grupo
do Mesozóico devern ser considerad.as as rochas vulcãnicas (Grupo per
narnbuco) da sub-bacia su1 do Recife e o granito do cabo. Todas es
tas manifestações nagnáticas cratogênicas são refrexos da reorgani
zação tectônica inpingida pelos processos de formação do Atlântico.
O enxarne de diques do Rio Grande do Norte - "alinhanento
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Cabugi" - estende-se em parte dos Estados da Paraíba e do

Ceará,

sendo composto por olivina diabásios, diabásios toleíticos,augita-

-diabásios (e basaltos) . Valores c1e idade K/ l.r referidos por SIAL
197ó, indicam idades entre 125 e 135 m.a. lr{ais ao su1, na "Bacia"
de Lavras da Mangabeira (Ceat'á) , PIìIEM et â1. , 1978, identificaram
augita basaltos intercalados na secção sedimentar com idades K/Ar
entre 169- 180 m. a. (Jurássico Médio) .
As rochas do segundo grupo ocorren ao longo e a oeste do
meridiano 36ol{ ("trend" N-s), formando "p1ugs", diques e derrames
de tipos ankaratitos , basanitos e olivínas basaltos. Parte des tes
clerrames recobrem depósitos cenozóicos, como em Boa Vista, Cubati,
etc. (Formação Boa Vista) preservando-os da erosão. Na Bacia po
tiguar há várias incidências de olivina basaltos, afaníticos a ve
sicular, cortando rochas da seqtlência sedimentar, inclusive do T"I
ciário. Valores de idade K/Ãr entre 42 e 18 rn.a., em rocha total,
foram referidas por sIAL, 1976, e portanto dentro do paleõgeno.
Nas imediações ao sul de Fortaleza são conhecidos vãrios
pequenos "necks" e "plugs" e diques a1ca1i.nos, constituídos de fo
nolitos e traquitos nefelínicos. A idade radionétrica dessas ro
chas (}V. TEIXEIRA, 1981; siAL, L976) encontra valores de 26 a 34
m. a.

A interpretação de vulcanismo do Paleógeno como ativida
de intraplaca envolve ainda nuitas especulações ("hot spots", "fra
turas oceânicas", etc.), mas não há dados concretos.
Afora estas ocorrências mais divulgadas, e nem
s empre
cartografáveis,há varias outras, por todo o domÍnio centro-orien
ta1, mapeados por alunos e professores do Curso de Geologia do Re
cife, eil diversas oportunidadesr nas quais faltam indicações geo
cronológicas. uma revisão no problena, trâ escala regional , jâ se
f.az necessário,pariì uma interpretação mais abrangente e atual , inclusive com relação ãs seqtiências sedinentares cratõnicas("E,,,,,Ì,1,,)
com que estas rochas vulcãnicas se acham associadas.
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AS BACIAS/PROVfNCIAS SEDIMENTARES

11,1 - A BACIA (PROVfNCIA) DO PARNAfBA OU MARANHÃO-PIAUf

11.1.1 - 4spectos Geológico

si só configura uma das propostas
províncias estruturais brasileiras (ALIvfEiDA et al, , 1977), acha-se
localizada no chanado Nordeste 0cidental do Brasil. T¡ata-se de una
típica bacía cratônica (BALLY e SNELSON, 1980) ou ainda de urna ba
cia i¡rtracratônica de interior renoto (PORTO e S ZA'IIIARI , 1982) , den
tro das concepções modernas de classificação,
A tsacia do Parnaíba por

Na verdade, a dependência desta

leozóica das estruturas brasilianas,
esquerna

de

classificação.

Funções

ern

província de cobertura

pa

geral, transcede a qualquer

tais que origem, evolução

palee

geográfica, posição de depocentro e ãrea fontes, forrna atual ,tratos
geonórficos, etc, poden e têm sido interpretadas como dependentes
diretas do arcabouço legado pelo Cicto Brasiliano,
En parti.cular, o flanco oriental desta entidade, represen
tada no mapa, enfatiza a importância das linhas estruturais situa
das na ou egressas da Província Borborerna, A condição de
linite
entre províncias atribuídas a esta margem de erosão atende sonente
razões descritívas, e una instância cenozóica.

A porção leste (Serra de lpiapabaJ da Bacia assenta e obe
dece traços de foliação do ernbasamento (e da falha de Tauá) , e toda
a borda sudeste se condiciona ã projeção do lineanento de Senador
Ponpeu.' Esta flanco oriental funcionou como un patanat ¡nonoclinal
de fraco mergulho, basculado para W-NW, contra o lineamento trans
brasiliano (Sobral , Guaraciaba) que é o lugar geornétrico de espessa
nento náximo das seqtlências paleozóicas e de ocorrência preferen
cial dos depósitos cairbro-ordovicianos (Jaibaras, Jaguarapi, Monte
do Carno-G0). Durante os processos de reativação wealdeniana, nova
nente as estruturas brasilianas secantes ã bacia vortaran a ser efe
tivas, canalizando intrusivas Ígneas básicas (Vulcanismo Sardinha)
e posteriormente definindo os grandes tratos no r foe s t rutu r ai s ter

ciários.
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Il.l.2 - Desenvolvinento Lito-Estrâtigráfico
Na porção da bacia cartografada

é excelente a representa

ção das primeiras seqüências sedinentares da então recém-consolidada plataforma sulamericana.

As unidades canbro-ordovicianas fora¡n referidas e¡n várias
porções da periferia da bacia, em projeções para seu substrato (Jai-

baras, [Io-ari, Jaguarapi, Cococi, São Julião, etc.), Unidades des
te tipo aconpanhan todo o lineanento transbrasiliano, de nordeste
(Jaibaras) para sudoeste (Monte do carno-Goiás) preenchendo autênti
co depocentro/graben, considerado precursor da própria Bacia do par
naíba ICORDAN] et at
en preparaç ão)

0 Grupo Serra Grande apresenta um perfil
essencialmente
de clásticos (at6 1000 m), grosseiros, ¡nédios e finos,materializan
do w[a progradação de sedinentação fluvial para deltáica, con Iocali
zadas interveniências narinhas,

A Forrnação Pi¡nenteiras (be¡n como a Formação Longá) ó com
posta essencialmente de folhelhos co¡n intercalações de arenitos fi
nos, nuna secção (at6 400 m) típico do alcance de condiçõe, ,"ri
nhas francas. Influências deltáicas e fluvíais são restritas.

A Formação Cabeças grada (vértico-lateralnente) para s uas
encaixantes, apresenta perfil essencialrnente de arenitos finos
e
siltitos (nédia de 200 n), e represenra, segundo CAROZZI et a1 , ,
1975, un sis te¡na de dertas coalescentes e sedimentação marinha.
A Forrnação Poti encerra o ciclo tecto-sedimentar, com per
fil variado de c1ãsticos, grosseiros, médios e finos, algurnas len
tes caLcárias e restos vegetais, Mostra o retorno gradativo e ín
termi tente ãs condições continentais. seu contato con unidades do
ciclo tecto-sedinentar seguinte (do perno-carbonífero) nostra evldências de discordância e ros iva.
Alguns depósitos sedi¡nentares terciários (TQc). poden ser
observados entre o Rio Poti e a região de sirnplício l'fendes.são c1ás
ticos continentais, arenitos a¡cosianos, produtos da evolução geg
nórfica "vJ'"ou'rzeta" do sÍtio colocado entre os lineamentos trans

brasilianos e de Senador

pompeu.
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TL.2

- A PROVíNCIA

COSTEIRA

11.2.1 - Bacias Tucano/Jatobã

A)

ASPËCTOS GEOLÕGICOS GERAIS

A colocação destas entidades corno partícipes da provÍn
cia Costeira, na proposição de ALMEIDA et a1., tem razões superio
res de escala de anafise, Enbora se traten de estruturas secantes
da Província Borborena (e do Craton do São Francisco), o seu vÍncu
lo cono aulacógenos oriundo dos processos de fornação da nargen
continental parece inquestionáve1, e definitivanente assentado por
PORTO

e

SZATMARI

,

L982.

Ao longo do seu desenvolvirnento estes "rifts"
receberan
marcante e ben diferenciado controle da natureza e estrutura
do
substrato preÍcambriano. A1ém disso, incorporaram na sua coluna
lito-estratigráfica retalhos da sedimentação pre:canbriana e fane
rozõica préexistentes de distintos procedência e ,significado geo

tectônico.
A Bacia de Tucano ten direção geral norte-sul

,

forrna alon

gada, de losângos justapostos, cujas junções são altos
es.trutu
rais interiores. Sua área total soma cerca de 23 000 kn2 (i30 x
50-10Okn), inpondo-se diagonalmente do Craton do São Francisco(B1o
co da Serrinha) para a ProvÍncia Borborerna(Siste¡na Sergipano e I{a
ciço Pernanbuco-Alagoas). Seus altos interiores, subdividindo a ba
cia, tem proveniêncía de es truturas do embasanento,

0 alto de Aporá (ao su1 do mapa) se orienta segundo a di
reção do cinturão granulítico Atlântico (NE-SW), serve de divisa
com a Bacia do Recôncavo. O Alto do Yaza Barris que separâ os se
tores Norte e Centro de Tucano reflete esttuturas sotopostas da
"Zona Geanticlinal de Propriá". 0 Arco de São Francisco, que sepa
ra Tucano Norte de Jatobá perlonga a zona axial do naciço Pernan
buco AJ-agoas. Outtas zonas de falhas do embasamento (lvfacururé,São
Miguel Aleixo, limite norte do Craton do São Francisco, etc,) tan
b6n influenciaram a evolução estrututal e paleogeográfica deste
p2
, e no presente mostran consistente interferência nos
drões geomórficos observados.
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Do ponto de

vista estrutural ,

Tucano apresenta uma suces

são de grabens/slnformais assimétricos, dispostos na direção N-S.
Ao sul do Vaza Barris, as unidades mesozóicas afloram na
bo rda
oeste' com nergurho suave (0 a 10o) contïa a falha do flanco o¡ien
ta1. Ao norte do Yaza Barris, as unidades paleozóicas e mesozói
cas afl0ra¡n na borda leste, e rnergulharn suavenente contra o flanco
ocidental . A conplexa trana estrutural con esta ïesultante pode
ser estimada na observação da direção das pequenas falhas que per
longam as bordas da bacia.
A Bacia de Jatobá ten una forna elíptica, cujo eixo maior
(155 k¡n) ten direção E-NE, perfaz una extensão da orden de ó 000
krn2. Seu limite norte é a falha de lbirnirin, com rejeito
supe
rior a 3 000 ¡n, e que se instalou colinear ao Linea¡nento pernarnbu
co. Suas bordas sul e leste exiben nonoclinal de fraco nergulho
(5o e inferior), con "cuestas" de erosão.
A brusca nudança de direção de N-S (Tucano) para ENE-WSW
(Jatobá) do sistena de "rifts" cretácícos, assin cono as diferen
tes atitudes nonoclinais de seus diversos setores, parecem inpos
tas pela es truturação do enbasanento, e de suas descontinuídades
geotectônicas,
De nodo

geral estes donínios ,"dir"rrt""us esneram

norfologia de pediplanos arenosos extensos, con cotas

una

dominantes

na orden de 300-400 n. Esparsos patamares mais resistentes, ern
função de aspectos litoIógicos (calcários, nÍveis silicÍficados) e
tectônicos ("hog backs", falhas) tangencian nÍveis de 700-900 m.Ex
tensos areais e vegetação arbustiva caracterizan a paisage¡n destas
bacias.

B)

DESENVOTVIMENTO LITO-ESTRATIGRÃFICO

No assoalho do "rift,' Recôncavo-Tucano-Jatobá, as prinei
ras coberturas sedirnentares a nencionar são do proterozóico Supe
rior, do Grupo Estãncia, aIÍ retidas por circunstãncia da tectôni
ca do Cretáceo. De forna idêntica, restos dè depósitos cambro-or
dovicianos, Juá, Palrnares e assemelhados, tên sido identificados
en testenunhagem profunda.

A seqtlência do Paleozóico Inferior se faz presente ape
nas en Tucano Norte e Jatobá, con consideráve1 expressão lito-es

_r37

_

tratigrãfica.
A Fornação Manari/Tacaratu (SDt), de idade Eodevoniana,
é essenciarmente arenosa e conglomerátíca, con espessuras de zso-300 n, retrata anbientes fruviatís e lacustrinos (forte conponen
te caulínica) de una associação transgressiva.
A Fornação Inajã (Di) já reúne litologia e fauna típica
de nares epicontinentais rasos. Há predo¡ninância de clásticos fi
nos, arenitos, siltitos e folhelhos (até 400 n espessura).
Sobreposto ã Forrnação Inajá, de idade devoniana i.nferior,
no poço de Ibirnirirn-PE foi encontrada una unidade de folherhos mi
cáceos escuros e arenitos n6dios e grosseiros, com cerca de 270 n
de espessura, e que BARRETO, 1968 designou de Fornação Ibinirin,
ainda de idade devoniana. No nesno poço, sobre a Formação rbin!
rin ocorre urna unidade conposta de arenitos finos, folhelhos e sit
titos, coru intercalações calcárias, con cerca de r50 m de espessu
ra, a que BARRETO (op. cit,) designou Formação Moxotó, de idade
cocarbonÍfera, en acordo com ALMEID.A,, Lg67. 0s {ados palinotógi_
cos conhecídos mostrarn equivalência entre as Formações Longá e Ibi
mirin, e entre Poti e Moxotó, das Bacias do parnaíba e Jatobá, res
pectivamente, segundo ALMEIDA, 1967 (op. cit.),
No

flanco leste de Tucano Norte e Jatobá há outras

res

tritas e importantes re1íquias da sedimentação permo-carbonífera
do Nordeste. A Fornação curituba (cc) é consti tuída de folhelhos,
contendo intercalações de arenitos e calcários, e várias analogias

o Membro Boacica da Forrnação Batinga, da Bacia sergipe-Alagoas.
A Formação Santa Brígida (psb), de idade perniana,
é
constituída por arenitos feldspáticos e folhel-hos escuros, con fi
nas canadas de sÍlex (e apresenta sintonática analogia corn a Forna
ção Aracaré da Bacia Sergipe-Alagoas). por todo "rift,, Recôncavo-Tucano já infornações de sedinentitos afíns da Forrnação santa Brígida, no contexto lito-bio-crono-estratigráfico, En grande parte,
estas litologias estão mapeadas incorporadas no Me¡nbro Afligidos,
inferior da Fornação Aliança, nas que estão en fase progressiva de
com

di s criminaç.ão atualrnente,

0

(Jbs) ocorre (Recôncavo-Tucano-Jatobá,
randiba, Araripe, etc.) dentro de suas características típicas
Grupo Brotas

Ma

da
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afro-brasileira, e esta cartografa
da indiviso por vãrias razões, es tratigráficas , tectônicas e de es
cala, A Fornação Aliança é composta por folhelhos verdes e verne
thos, com intercaLa.ções placosas de calcários, e gradações para are
nitos vernelhos, A Fornação Sergi 6 composta por arenitos quart
zosos, avernelhados, de grã varj-ãve1, com freqtlente estratificação
cruzada e restos vegetais sílicificados. Ttata-se de urn pacote que
espelha sedimentação predorninantemente subaérea, de várias anbiên
cias fluviatís.
sua extensa ãrea de ocorrência

A "Seqtlência do Petróleo" (Ksp), é a designação informal
propôsta por NETT0, 1978, e aclui adotada (engloba os Grupos Santo
Anaro e Ilhas) por sua praticabilidade, em termos de cartografia e
paleogeologia. A unidade inicia-se con folhelhos sílticos,
areni_
tos finos e argilosos, passando ao predonínio de arenitos finos a
nédios, corn estratificação cruzada e folhelhos esverdeados nicáceos,
perfazendo inúneras estruturas sedinenta¡es prinárias (escape de
fluidos , escorregamento, diapirisrno, corte e preenchirnento, etc,) ,
0 Grupo Massacará (Kns), ou Formação São Sebastião, sobre
põe transicionalmente as anteriores, con un perfil muito típico rle
arenitos fj-nos avernelhados e estratifi cação ctuzada, onde nÍveis
grosseiros e conglorneráticos são intercalações conuns. A unidade
é muito espessa (âté 1000 n) e nostïa váïias evidências de tecto
nismo ativo durante a sedimentação.
A "Seqtiência do Petróleo" é o registro de una sedinenta
preenchinento
ção subaquática, bordejada por leques aluviais. 0
final do "rift" (lago) interior foi. conandado pelos depõsitos f1u
viatís da Forrnação São Sebastião, de acordo con GAMA JR., 1970 e
NÊTTO, 19 78.

A Formação Marizal (Knz) é composta na base por conglomerados polinícticos cuja conposição reflete unidades sotopostas, e un
perfil de arenitos quartzosos claros, estratificação cruzada, e nui
ta variação lateral de fácíes. Folhelhos e argílitos subsidiaria
nente aparecen no perfil da unidade, A Fornação Marizal exibe sen
pre atitudes horizontais a subhorizontais, extrapola consideravel
nente os linites dos "rifts" cretácicos e recobre discordanternente
teïrenos paleozóicos e p16-cambrianos. Sua espessura 6 bastante vg
riáve1 (até 400 n), de acordo con a superfície de disco.rdância sub
jacente, e devido a açáo do ciclo erosivo atua1. A desagregação
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física dos seus arenitos f¡iáveis condiciona extensa cobertura
vio-coluvionar (Qe1) , napeáve1 em qualquer escala.

eLu

Sobrepostos ã Fornação Marizal há remanescentes de arenÍ

tos, folhelhos e calcários placosos, em Pernambuco (Ksa,/Ke) e no
norte da Bahia (Kst), reconhecidanente pouco estudados. Suas lito
logias evocam aquelas presentes no Grupo Araripe, da chapada topô
níma, e esta correlação ã distância ten sido conun. Há tanbén se
nelhanças estratigráficas, a seren melhor analisadas ! cona parte
superior da Fornação Taipu-Mirirn (Bacia de Carnarnu) e com as Forma
ções Codó e Itapecuru (Bacia do ParnaÍba).

Il .Z.Z - Bacia Sergipe-Alagoas
A)

ASPECTOS GEOLÕGICOS GERAIS

A Bacia Sergipe-Alagoas ten uma expressão terrítorial
enersa de 12 000 kn2, cerca de 2/5 da sua extensão total, e cons
titui uma faixa alongada (300 krn) , con muitas variações de largura,
na direção nordeste, desde a falha de Itaporanga d'Ajuda ao sul e
o alto Maragogi-Barreiros, ao norte, Constitui a porção norte do
do¡nÍnio sedinentar Atlãntico Central (MELO, 1982) da Provínci.a Cos
teira ALMEIDA et aL,1977,cuj a classificação noderna é de um tipo
evoluindo para "pu11 apart", consoante P0RT0 e
SZATMARI ,
1982. Sua delinitação ao sul e ao norte, já rnencionados expressam
feições positivas do enbasarnento, assin corTro a divisão internediária da bacia expressa no alto de Palrneira Alta-AL (Zona geoanti.
clinal de Propriá). Esta divisão primária irnpõe decisivas diferen
ças no contexto estrutural e estlatigráfico da bacia e de toda sua
evolução.

Nesta bacia, a coluna

lito-estratigráfica reporta

con

igual todos os estágios tectõnicos e respectivas fa
ses deposicionais que soen paÌticipar de un processo de
de riva
continental r em margem passiva. A1én disso, estão ben resguarda
fidelidade

sem

dos depósitos intracratônicos anteriores a estes estágios, de anti
gas bacias do continente Gondwana ( Pe nno- Carb onífe ro) .

A direção geral da bacia N45E é condicionada pelo mais
inportante sistema de falhas, no qual se situa a "falha de Propriá",
da borda emersa. Outros sistemas dia .rnais (NS, E-W) e nesno per

-r40pendiculares (Nll¡) conferem à bacia uma complexa trana estTuturar,
resultando un ¡nosaico de altos ("horsts"), baixos (,,grabens e semi_
grabens") e degraus ("terraços"). É expressão geral que a bacia
co¡no un todo se conporta corno monoclinal,con as unídades lito-estra
ti gráfi cas ne rgulhan do e se espessando para sudeste, nas esta é uma
conotação sinplista, Este tectonisrno tracional iniciou-se no Ju
rãssico Superior, co¡n intermitência de intensidade, vindo a se
atenuar só a partir do Cret.áceo Superior-Terciário Inferior,
e
quando a bacia adquiriu sua feição atual (de niogeoclíneo) ,
con
SOANTE OJEDA E FUGIT{A, 1974.
0 quadro estrutural ao su1 de palmeira Alta (Bacia de Se:
gipe) é ben rnais conprexo, con altos e baixos se entrecortando dia
gonalnente. Na parte alagoana (condi.zente corn o enbasanento grani
tico) há predoninância do grande graben de Alagoas, de direção nor
deste' Iguarnente, enquanto a preservação de coluna lito-estratigráfica do cretáceo superior (Grupo sergipe) é praticamente ïestr_i_
ta a Sergipe, en Alagoas está ptesente todo o contexto subjacente
ao Grupo Sergipe.
Sobrepõe-se a este esquenå estrutural cornplexo a ativide
de halocin6tica não perfurante, iniciada a partir do Cretãceo Supe
rior, conduzida por algumas falhas de cresci¡nento.

B)

DESENVOLVIMENTO LITO-ESTRATIGRÃFICO

a) Sedinenti tos

Gondwâni cos

A Fornação Batinga encerra dianictitos (Membro Mulungu)
e ritrnitos síltico-argilosos, em parte várvicos, relíquias das con
dições glaciais do Carbonífero Superior ( RoCHA- CAl,lpoS e BRITO NEVES,
1979). Provavel¡nente correlacionáve1 corn a Formação curituba, da
Bacia Tucano Norte.
A Fornação Aracaré nostra intercalações de arenitos, fo
thelhos e calcários, estes associados a intensa e característica
silicificação. En contatos de topo e base mostrarn discordância
parale1a, e sua correlação é possíve1 (esporonorfos) con a Forna
ção Santa Brígida, da Bacia de Tucano Norte.
Estas relÍquias da sedirnentação do continente GondrÀ/ana
têin área de exposição lirnitadas ãs irnediações de Igreja Nova no
baixo curso do Rio São Francisco.
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b)

_.1"rãt t i

co S"petlot

As Formações Bananeiras (folhelhos verdes e vernelhos) e
Serraria (arenitos) mostran identidade 1itológica e significação
tectônica ("pré-rift") conuns ao do Grupo Brotas, cono discutido
em Tucano-Jatobá. Desta fase deposicional faz parte tanb6n a secção inferior - cLástica fina da Forrnação Barra de Itiuba.
c) Cretáceo Inferior (Seqtlência dos Lasosl

0s sedimentos da fase de "rift valley" nesta bacia estão
reunidos sob a designação de Subgrupo Coruripe (SCHALLER, 1969),sen
do muito variados, con c1ásticos finos basais (Formação tsarra de
Itiuba), c1ãsticos nédios co¡n intercalação de folhelhos (Forrnação
Penedo, Forrnação Coqueiro Seco) e calcários, con intercalações de
arenitos, grauvacas e folhelhos (Fornação Morro do Chaves).

As fornações são por catacterística diagonais ãs linhas
do tenpo, com muitas interdigitações laterais, gradando todas para
às bordas da bacia para cunhas de conglonerados polinícticos (For
mação Rio Pitanga). De uma naneira geral há una 'rep.etiçãô das con
dições intracontinentais de deposição do Supergrupo Bahia, corno
dis cuti do em Tucano-Jatobã.
¿))

0 perfil cornplexo e varigdo da Formação Muribeca, que é
separada na capa e lapa por importantes discordãncias e¡osionais,
é diagnósti co para esta fase deposicional nista.
Arenitos basais con intercalações de folhelhos e camadas
evaporíticas (Menbro Maceió), iniciou a seqtlência, passando a con
glonerados polinÍcticos ciclópicos (Mernbro Carnópo1is), de grande
expressão e¡n afloranentos en Alagoas, 0 Menbro lbuia, con anidrí
ta, halita, sais de potássio, folhelhos e calcátios é capeado por
uma espessa secção de folhelhos,arenitos e siltitos (Mernbro 0ite!
rinhos), com os quais se fecha esta fase deposicional con interve
niência rnarinha.
e) Cretáceo Superior-Tercíário Inferior (Seqtlências
d9 Mar)

é a designação utilizada para
os estratos narinho da Bacia Sergipe-Alagoas, disposto.s
0

Grupo Sergipe

abrangeï
segundo
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três ciclos transgressivo -regressivos ¡nais ou menos

cornpretos, aÍn

da que separados por discordãncias paralelas.
A Formação Riachuelo inclui arenitos e conglonerados

(Menbro Angicos) , folhelhos e calcários (Mernbro Taquari) nas par
tes ma-is profundas. os calcários oo1íticos e pisoríticos (Menbro

MaruÍn) e os dorornitos (Membro Aguilhada) são depósitos que corres

ponden u¡na fase regressiva cornpretando

o cicro alb o- cenonani ano .
A Formação Cotinguiba (Turoniano-Santoniano) denuncia
outro ciclo transgressivo que recobre o ernbasamento está composto
por forhelhos e nargas (Menbro Aracajú), calcários finos bern estra
ti-ficados (sapucari) e calcários brechados de talude (Laranjeiras).
A Formação piaçabuçu (Carnpaniano-Eoceno) é conposta por
folhelhos calcíferos (carunbi), calcãrios (Mosqueiro) e arenÍtos
(Marituba) de anbientes de talude, plataforna e leques dertáicos
respectiva¡nente, consoante OJEDA e FUGITA, 1g74. Esta distribui
ção faciológica nostra migração dos depocentros para leste e carac
teriza un ciclo regressivo geral .

r)r

0

Barreiras recobre em discordância os sedinentos
da bacia e o embasarnento cristarino. seu contexto subhorizontal
de arenitos argilosos, arenitos conglornerados e conglonerados está
muito conpronetido en continuidade pelo ciclo erosivo atual . Ainda
assin há inúneros reflexos dos falhamentos da bacia, e dos fenô
¡nenos cãrsticos do Grupo Sergipe estanpados no Grupo Barreiras,que
tê¡n servido com freqtlência de veÍcu1os inportantes dos estudos nor
fo- es truturai s .

rt"2.s

Grupo

Bacia Poti

A)

uâ

di

ASPECTOS GEOLÕGICOS GERAIS

A Bacia potiguar ou Apodi se estende na zona costeira eg
tre Fortaleza e Natal , corn área emersa na orden de 22 000 kn2, in
ferior a netade de sua extensão costa afora, cornpreende a extrerni.
dade su1 da provÍncia sedinentar desenvolvida corn a fornação do

AtLãntico Equatorial (MELO, 1982).
Esta bacia classificada cono do tipo
evoluindo
para o tipo "pull aÞart" (poRTo e s ZATI'{ARI , rggz) , devendo-se acres
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centar que se trata de
em parte paralelo ã direção das
falhas transfo¡mantes, mas outras observações deverão ser apostas
a es ta classificação.
No continente, a extensão ¡eduzida ern área, o contexto
lito-estratigráfico i_ncompleto presente, e a feição tabuliforne pre
ponderante dos litossornas (em qualquer escala de anãlise de super

fÍcie) por nuito tenpo constitiran sérios óbices ã interpretação
da evolução geológica desta bacia. Os estudos de subsuperfície da
úItina década, no nar e no continente delinearan um quadro estrutu
ral e estratigráfico conplexos, destacando-se representação adequa
da de todas as fases deposicionais de u¡n processo de deriva conti
nental

.

No continente, en prineira aná1ise, destacan-se
três
cornpartimentos tecto-estratigráficos, O graben central, configura
do ao longo da rnesopotânia Açu-Apodi (delirnitados por falhas NE,
NNE) que é ladeado por dois extensos patamares nonoclinais,
con
suave inclinação voltada para o lado do mar, A seqtiência do Cretá
ceo Superior("G")- Formações Açu (parte) e Jandaira, ïecobrem d;
forna tabular toda a fração enersa, onclusive o graben central on
de se restringen as seqtlências lito-estratigráficas nais antigas.

visão ao nilionésino cabe destacar certo controle es
trutural inposto pela descontinuidades estruturais e geotectôni
cas do embasa¡nento. 0s linites a oeste (Rio Choró) e a leste da
cobertura sedirnentar cretácica acham-se cont¡oladas por ações tar
dias dos lineamentos de Senador Ponpeu e picui, o que 6 confirnado
por estudos de subsuperfície (GOMES e MOTA, t982). O graben ce1
tral da bacia se alinha de forna flagrante com zonas de falhas an
tigas (Porta Ategre, Encanto) do ernbasarnento, que são vistas
Ia
deando Uirauna e Pau dos Ferros. Na platafor¡na continental ,
os
principais sisternas de falhas são paralelos ã atual linha de costa.
Na

B)

DESENVOLVIMENTO LITO.ESTRATIGR.4,FICO

A Formação Pendência, de idade P16-Aptiano, restrira

à

subsuperfÍcie, compreende folhelhos, siltitos e arenitos intercala
dos, terrígenos sintectônicos da fase
sobrepostos discor
dante¡nente ao ernbasarnento. Suas espessuras máximas são estinadas
na orde¡n de 3 500 m (SOUZA, 1982), nas calhas mais profundas do

-t44graben central

,

es

truturado diagonal ã linha

Formação Alagarnar (não

d.e costa.

aflorante e

pre domin

an t

emente

da zona submersa), con intercalações de c1ástícos e carbonaticos, de
idade aptiana represen ta a fase transi_cional (proto-oceânica), con
os prineiros registros de influência marinha na bacia.
A Formação Açu, de idade albiana-turoniana, apresenta uma
secção inferior de c1ásticos grosseiros, arenitos e conglonerados
doninantes, de anbientes fluviais (F) . A secção superior é conpos
ta de arenitos finos, siltitos e argilas, cono registro de fácies
deltáicas, lagunares e litorâneas (G) . As naiores espessuras co
nhecidas são da ordem de 700 m, na païte jusante do graben central
Para o Iado do nar, esta unidade grada seqüências sedimentares ma
rinhas (Fornações Ponta do l*te 1 e Llbara.na).
A Fornação Jandaira, de idade turoniana-canpaniana, ó es
sencialnente composta por carbonatos narinhos de vãrios tipos, des
tacando-se calcarenitos, Intercarações de calcários nargosos e
calcários dolomíticos são comuns na secção ,up"rior da unidade. A
oeste de Macau são conhecidas as maiores espessuras, na ordem de

ó50

m.

Rochas básicas

olivÍnicas (Tdb) cortan a seqLlênc ia cretâ

cia e afloran en vários pontos ao su1 de Macau (Forrnação Macau).
sedi¡nentos variegados continentais do Grupo Barreiras e depósitos
costeiros (praias, dunas) conpletan e ajustarn a paisagem do¡ninan
te de tabuleiros desta bacia costeira.

Para a plataforrna continental, as unidades descritas gra
dan para unidades distintas, e o perfil estratigráfico
põs - Jan
daira cresce consideravelmente con a representação conpleta de un
ciclo regressivo-erosional (Fornações ubarana, Guanaré e Tibau),
da parte nais superior do Cretáceo ao Terciá¡io Superior.
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0 ajuste do "graben" cent.ral da Bacia potiguar con zo
nas falhadas do enbasarnento tên infornações conplementares e in
teressantes. A presença de restos sedinentares mesozõicos do Rio
Nazare- e do Rio do Peixe pode representar vestÍgios de urna exteg
são pregressa da bacia para o interior renoto do continente.
Por outro lado, é interessante a conposição do sisterna
de falhas do continente, NNE, corn aqueles da plataforma continen
tal (paralelos a linha de costa) de direção NW e E-NE. Trata_se
de un esquena sugestivo de urna junção tríp1ice, da qual o "graben',
central (NNÊ) viria constituir o ramo abortado (aulacógeno) e os

doj.s outros ranos propicj-aram a evolução da margem continental
at ual .

Il 2.4 - Bacias do Saliente Oriental
A faixa sedimentar costeira do chanado Saliente Orien
ta1 do Nordeste, considerada entte os altos de Touros e MaragogÍ-Barreiros, se díspõe francarnente diagonal às estruturas do emba
sanento, e sona una extensão da ordem de 12 000 kn2.
un tratamento en separado deste segnento da provÍncia
Costeira coneçou a ser instituÍdo por BEURLEN , 1967, que lhe atri.
buiu ação de retardatário, no processo de fornação do At1ântico.
TaI tratamento/classificação. baseado no reduzido conteúdo lito-estratigráfico, e pela posição inte¡medi âría a duas bacias de dg
senvolvinento distintos entre si (Sergipe-Alagoas e potiguar),per
sistiu em diversos trabalhos, entre os quais se destacam os de
ASMUS e CARVALHo, 1978 e MELO, Ig82,ainda que con argunentos dife
rentes daqueles de BEURLEN, 1967.

estratigráfica inconpleta e outras peculiarì-dades desta bacia, na sua parte enersa, têrn sido atïibuídas a urna
posição e atuação tectônicas peculiares (en qualquer das hipóte
A coluna

ses formuladas) no decurso da deriva continental.
É possíve1 ciistinguir três diferentes donÍnios ou ',sub-bacias" nesta fração da Província Costeira, delinitados e¡n aci
dentes estruturais do enbasa¡nento, e reativados no C¡etãceo, con
repercussão direta na evolução lito-estratigráfica. Esta obser
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vação está aci.ma inclusive da farta de informações (ou das infor
mações inconpletas) de subsuperfície, haja vista que o níve1 geral
de conhecirnento desta bacia e- insatisfatório.

A) A sub-bacia norte é considerada entre o alto de Touros
(RN) e a falha (vate) de Marnanguape (pB). Tr.ata-se de uma ãrea
extensivanente capeada pelo Grupo Barreiras (TQb), depósitos are
nosos (TQc) , aluvíões e sedirnentos de praia (en parte) , de forna
que seu conhecimento rito-estratigráfico é escasso. Há ocorrências
isoladas de calcários en vales e poços tubulares, e de unidades
areníticas infra-Barreíras, todos insuficientenente descritos e/ou
correlacionados, Intensa segnentação de blocos 6 observável nesta
bacia, consoante falhas policÍclicas ENE ( Canaratub a , Cur imataú
Jacú, etc,) do embasanento que retifican praticamente todos os ve
les e influen no contexto norfo-es trutirral das várias coberturas.
B) A "sub-bacia,' central , ou Recife-João pessoa, é consi_
derada entre a falha de Marnanguape (pB) e o rine4nento pernanbuco,
em Recife (PE). Apresenta um pacote da orden de 400 n (porção emer
sa) de sedinentos cretácicos e eo-terciãrios., que nergulham suave
mente (4 a 20 rn/kn) para o lado do nar, tendo borda ocidental niti
,

damente erosiva,

A seqüôncia sedirnentar presente pode ser dividida
en
duas partes (AI,IARAL et a1 . , I977), conhecidas cono Grupo paraÍba.
a) C1ástíca basal , de caráter terrígeno, reunindo os se
dinentos das Formaçóes Beberibe e Itarnaracá ( s ub s upe r fíc i e ) , limi
tada no topo por um horizonte de fosforito. A Formação Beberibe é
conposta por arenitos friãveis, argilosos, inal selecionados, não
fossilÍferos (+ 200 n) , de prováve1 origern continental e transicio
na1 ' A Forrnação Itanaracá é constituÍda de arenitos calcíferos,do
Io¡nÍtÍcos, médios a grosseiros, con intercalações dolonÍticas, de
origen litorãnea, com máxino de 280 n. Esta unidade de transgÌes
são é datada de santoniano-campaniano ao início do Maestrichtiano,
b) Carbonática suoerjor, reunindo os bionicritos argilo
sos, nargas e argilas da Fornação Grana¡ne (inclui níve1 de fosfori
to basal) que representan depõsitos narinhos rasos (espessura máxi.
na de 40 m), e os sedi¡nentos calciclásticos (em torno de 35 m) da
Fornação Maria Farinha, representativos da regressão deste cic1o,
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no início do Terciãrio.
0 Grupo Barreiras recobre os sedimentos deste ciclo,cons
tituindo enpecilho cons t¿nte à obtenção de secções completas em
superfície, A presença,/ausência deste capeanento reflete muitas
vezes deslocanento tectônico de blocos da bacia. Há possibilidade
da ocorrência de unidades lito-estratigráficas infra-Santoniano,no
continente e na ptataforna continental, cuja i.dentificação (prs
posta por gravimetria) imprescínde de poços pioneiros.
C1 A -sub-bacia "Sul do Recife" está situada ao su1 do 1i
neamento Pernarnbuco, entre este e o alto "Maragogi-Barreiros". Seu
linite oeste é constituído por un cordão de falhas NS-NNE, cretáci
cas, aconpanhadas de conglomerados polimícticos e arcóseos, sintec
tônicos da Formação Cabo.
Outro fator distintivo, alén da marcante segmentação por
falhas e as espessuras conhecidas (milhares de netros) do pacote
sedi¡nentar, é a presença de um complexo vulcãnico,e subvulcânico
conposto de basaltos, andesitos, riolitos, traquitos, dioritos,etc,
da Fornação lpojuca, proposta por AMAML e MENOR, 1979, cujas ida
riebeckita
des K/Ar estão en torno de 90-100 m.a. E, ainda. do

granito do Cabo Santo Agostinho.
Algumas ocorrências descontínuas de

calcãrios

naciços
com intercalações argilosas, por toda costa su1 de Pernanbuco (não
cartografãveis na escala do mapa) te¡n sido incluÍdo na Fornação Es
tivas, de prováveI idade al-bo-cenonaniana, en sobreposição ã Forrna
ção Cabo,
O início de perfurações profundas da Petrobrás nesta sub-bacia (en 1982) abre novas perspectivas para esclarecirnento da
sua coluna lito-estratigráfica, presentenente inconclusa.
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A designação de bacias sedimentares aos renanescentes en
fatizados no Quadro I2,1, corresponde mais a um vício de linguagem,
eivado de um sirnplismo conprometedor,
Cono pode

ser visto no napa geológico e nos

Quadros

10.1 e l2.l- três aspectos são essenciais:
aJ A delinitação no espaço geográfico-geo1ógico
de reativações de falhas do embasarnento.

b) Apresentan sempre

urna

depende

seqllência lito-estratigráfica

descontÍnua,. onde as defecções prevalecem.

cj Mesno abordadas em conjunto, fica difíci1
re cons ti
tuir os eixos e histórías deposicionais.
Na verdade estas "bacias" são frações de urna cobertura
mais extensa, de nais de un ciclo tecto-sedimentar, circunstancial.
mente retidas en falhas reativadas (a maioria) e criadas na reati

vação juro-cretãcica. Naturalmente, algurnas nargens destas bacÞas
são verdadeiras, posto que são aconpanhadas por conglornerados sín
tectônicos. Mas, em grande naioria, seus bordos retilÍneos
são
processos conbinados de erosão e afundanento lento.

A conparação de suas colunas Iito-estratigráficas con as
das Bacias do ParnaÍba, Tucano-Jatobá e Potiguar, é u¡n exercício
atraente, nas nen sempre de êxito, En todas elas, a coluna líto-estratigráfica não dispõe (quase que absolutamente) de dados de
subsuperfÍcie, e de um estudo sistemático (1ito e bio-estratigráfi
co) aprofundado das unidades expostas en superfície.
A presença da seqüência do Paleozóico Inferior é discutÍ
ve1 nos fragnentos do Rio do Peixe e do Módio Jaguaribe. A liCg
ção das Formações Brejo Santo e Missão Velha con o Grupo Brotas
é fruto de estudos de reconhecinenro (BRAUN, 1966), A priru.rç"
de !'rifts'' (Seqtlência dos Lagos) no Araripe, recoberto pelos litos
sonas tubulares apto-albianos é provávet, e insinuado na anátise
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de alguns perfÍs gravim6tricos (H. }IAND, inforrnação inédita).
Uma
antiga conexão entre os arenitos Ëxu (Araripe) e Açu (Bacia poti
guar) ten respaldo palinológico, consoante LII{A, 197g. por outro
Iado, os sedirnentos de Encanto/Rio Nazaré e do Rio do peixe podem
ser restos da extensão para o sul da Bacia potiguar, En suma, há
muitas questões e¡n aberto, tenas interessantes de pesquisa estrati
gráfica e paleogeogrâfi.ca,
No Quadro 12,J,, a coluna da Bacia de Tucano á
colocada
para termos de comparação, por reunir rnaior núrnero de
unidades
equivarentes com as destas "bacias". Mas, a possibilidade de cone
xões corn a Bacia rro parnaíba e a Bacia potiguar (ou com todas elasJ
deve tambén ser esquadrinhada en futuro, e posta en evidência
des

de jâ.

12, 2 -

]]EPÕSITOS CENOZÕ]COS

0s depósitos cenozóicos forarn enfatizados por quase to
dos os autores que discutiram a seqLrêncição sedilnentar do .r"aoi
'
coìno resposta a um estágio tectônico peculiar, ortoplatafor¡na1.
As principais áreas de ocorrência destes depósitos se Io
calizan acobertando a província costeíra e/ou nos baixos cursos dos
grandes rios regionais. As ocorrências do interior, via de regra,
estão en pleno processo de desmantelamento pelo ciclo e¡osivo atual
("Paraguaçu"), restando litosso¡nas tênues e descontínuos, nuitas
ve
zes negligenciados at6 pelos mapeamentos geológicos de p"qu".ru
",
ca1a. Estes depósitos se referern a fases tectônicas e deposicio
nais inportantes, que poden contribuir para o conhecimento da his
tória policíclica de pediplanizaçáo do Nordeste.
A níve1 1ocal e regional , o conhecimento é perfuntório,
preexis tindo algumas sínteses (MABEsooNE et al. rg72; t"fABESooNE
,
e CAMPANHA, 1974) en parte vá1idas, en parte fundamentada en certo
enpirisno de regional ização geomorfológicas muito extensas. A ex
tensão ern área de cada unidade, os rirnites laterais e cronológicos
entre elas' o estudo sedinentológico objetivo de seus ritossomas,
etc' ainda são fases do conhecimento a seren preenchidas. Interpre
tações paleoclimáticas e tectônicas em cirna dos dados atuais são
precãrias, apesar de rotineiras.

¡¡IEN!OAI

M6O

G,aolaato,

rlJìì4 t¡,rgt

¡:iRIIÐI BVP/TJEÚ

cor¡er¡ç¡o

PY9T!:-II9ç!,9¡

E REcrsrÂo ros

crclos rEcro-stD

ÀÂARÌÞE E ÂSSær,L¡{S

qqJÀcì

("J

!

qlAnP:ifRl0

ENr.rs/asîírìr4s .ECIC!

Elã¡orãçio dc "¡i.og"nó.ii;l;;ìi-ññ:
sd reterô aôIrcíclrco. d. D.r!,Jrlæ eq¿Iô,r¿cs do l¡ro-r ær, o i,.".i".
S.din.rtação cÕnrincnral rjFo coEet3rirs
e

&ntloic.ados ê tuenitos a¡eitoes iftæFnres

corti

l€nråncnr. esr5sìc dc

ôxcl{rio
'¡o\q

,üeÂì

t.s N-¡ios. Siìtiro5 bsais

carcl.ic, sitriros

srQ.

efiaj

:l]

Æ

-Ïv-

n**no iii,n,"n

L

aôIh¿1hor

-< Ë;öËrÞ_[Fñ-1r- \Èr$r[U{\]

lii

¡r(i

7-

(i -

,

sediEnt¡

coidiçócs ex!..r¡s è
$,i.r.ôncia
t<rô ic¡.
E¡r.¡tôrãção sñ Þrùcrj.nrcs d¡s b.kiis

¿ô¡i.i
cioa-rìs intêrio¡.s. sobrc bi(ias anr.rìôr.s.
sôb.c o 6bxsi-,rDro cris!.lino.
¡ntcõoiôùcias ,6rirùds l<ris É e¡,.
rrrção.

\lcmtisr tÍritti.ô lcrt.
Inr.,ni rircir (trs ãîô.i !&1Àri(rs.
Inr'e-.còn.'¡! rc.r"ni:,,. ta.,,s <o l! , , ;d. dr¡¡ c.sìcs,.r.,,a-,".
r,",,-,..,,
". U. u,,
cesso dc dÙ

€

\^n,ro! !cRrhÈ,cat,¡tirr,,ç:ìo

cóngt@rãdos

c@

errrsúr.rìrr.. bturlir.
A,tsrJôi.ii r;¡iJ3 con(ti(idì.ì t¡
Fn trll, L..n
dùçnr¡çãn cr¡ rjÞiJ.¡(r.rr.,ìri¡11
orr
,"..

ctu:.,u,."I.^
rnor . srrt¡tcs år,ilorôs. rnr.;..Ì, ;.,..., 4,i
{ëm Los Arcsscrros e
çãè fìhiat e ractrc

cnircsôtus.,

s.¡li¡.nr¡çãì ñ¡.iD\r rc in!.¡iô¡ato

cohJìçô.s r(rô,jì.r\

rî16,Inrcrc.râçõ.i .¡¡1þriri(¡s c ârcnirÌc_r.s_
. äË!ìti;iecon3,orì.,¡,.s.
¡ôt clhcs

dÉ

IEErrânrc fâsc dc disrórdãnciâ inr.¡_¡.!iôrì

-.....-.-.-+

Ìntê.e13çö.: dìslrrç dc
?

c

ê follÉlh,s câtcífê¡oi

arcnit6 p¡.d@rtu¡tês e

r¡,o<

oir"*iuç;o

¡¡êiâs,s¡di@ntès .tásticos friáveis

Lr¡ Lcnrì:,.nr¡r

o
1

a¡¡irâ,,Firo rlrrn c rqno dt rdl{i In¡d.st.
o,

è¡t¡r, c@ .x1.nsìÕ ¿.< sirrû! Jì

tr1ria

¡

BrcclEs e cóncr@¡râ¿os

rais, colo.idôs.

p"ri^icti.c.

c..uÌâcãs

¡

cont

i"."1

Ì\

lNtrnisrÐ r..'rrni. t. .6 cohitraa.r t¡ahrici.-

EVBASÂÀ!¡NTO FRE.CA¡IRRJ,lN'ì

asrrus Ê ctr.{zELLI.Ì98t
(")¡{ABESOo{E G C;\Vp^NtL\. 1973/t97¿: it^BESOOj(F
C,c.,\,pÀNrù\,

I

t974; SUOrlaEl^SÀtIt.r967

I

F¡

o
I

-151-

Ao lado da importânci.a científ i ca cle analis ar as f ases de
aplainanento (estabilidade) e sedinentação (rurura do equilíbrio),
vários bens minerais são conhecidos nestes depósitos, a saber: areias,

areias ilmenitíticas,

argilas, diatomitos, turfas, calc¡irios, etc.
No propós i to c1e s íntese 6 poss ível dis tingui r trôs f ases
(ou conjunto de fases) cleposicionais, tendo por referêncj-a
o l"n
ço1 terrÍgeno principal do Grupo Barreiras, QUe tem a maior expres
são territorial,
e prováve1 idade p1i_ocênica, ou plio-pleistocêni_
(imprecisão
ca
e diferença de capa e lapa esperáveis, de um local
para outro).
a) Depósitos "infra-Barreiras',
0s principais depósitos terciários infra-Barîeiras estão
l igados a f ase final <ie et,o1ução das bacias cos teiras - Formações
Tibau, Maria Farinha, piaçabuçu, etc. - tendo por capa uma super
fície de discorclância erosiva e angular.
uma unidade de arenitos quartzosos, com níveis congrome
rãticos tem sido identificado en subsuperfície nâ costa do
Ri.o
Grande do Norte (Forrnação Tibau ?), sotoposta discordantemente
ãs
tipologias c1ássicas e vari-egadas do Grupo Barreiras.
Na própria Bacia Potiguar, discordante sobre a Formação
Jandaira, e coroando várias chapadas do interior do Rio Grande do
Norte e da Paraíba (Tsm, TQb, TQu em parte) se encontram restos de
depósitos continentais areno-argilosos que completam frações da an
tiga SuperfÍcie Sulamericana. Estes depósitos tem recebido diver
sos nones 1ocàis, cerro corá, Araruna, sorãnea, Teixeira, serra d;
Martins (TQm), cuité, Teixeira, "pa1eova1e,,, etc. de acordo con a
serra/resÍduo de preservação.
Na faixa costeira, sob o "Barreiros" típico, há várias
referências ã depósitos ligados a esta fase, euê estariam pois so
brepostos a uma superfície geomorfológica com cotas decrescentes
do interior para o 1itora1, e datada de Terciário Inferior.

Outro grupo de depósitos desta época preenchem paleo_de
pressões, constando de arenitos conglomeráticos basais, argilas do
ninantes no perfil (argilas bentoníticas da paraíba e Rio Grande
do Norte), conì intercalações areníticas. A preservação destes de
pósitos se deu graças ã coberturas basá1ticas, como aquelas de Boa

-rsz-

Vista (sudoeste de Camlina Grande) e norte de Soledade (Cubati).
b) "Barreiras,'e Cronocorïe latos
As rochas do Grupo Barreiras têm constituição litológica
e organização estrutural interna variável de ponto a ponto, en fun
ção de variação das condições de fonte, tectônica e crirna. pre¿oJ
nan areias argilosas variegadas, corn inserção de linhas, lentes,
níveis e canadas de seixos, e baixo grau de consolidação em geral ,
Truncaû¡ento de leitos e canadas, diastemas, são freqüentes.
De uma naneira geral apresenta superfície basal inclina
da do litoral para o interior, cortando rochas pré-canbrianas e d;
pösitos sedi¡nentares preexistentes. una fornação por cones aru
viais coalescentes, corridas de rana e areia, etc, ten sido aponta
da de un loca1 para outro.

Algunas fácies se caracterízam pela abundãncia das Iinhas
de seixos (cono em Sergipe) , havendo locais corn franco predonínio
de litossonas congloneráticos (Formação Mouïa, TQm; Fornação Canto,
Fornação Faceira, TQf, etc.). A chanada Fornação capin Grosso (TQcq)
se caracteriza por un nÍve1 basal conglomerático, dominante en algu
nas exposições, que preenche paleovales, e por un nanto
arenoso
ou areno-argiloso de baixíssino grau de consolidação,

A Formação caatinga (TQcaat) 6 considerada cono correrata
geornorfológica (superfície Velhas) e cronológica dos denais grupos
terrígenos e continentais. sua distri.buição 6 ao rongo dos vales
dos rios afruente do Médio são Francisco, sendo constituÍda de cal
cãrios, calcários fragrnentários, níveis de brechas calcíferas. Lo
calnente, identifica-se nÍveis basais conglomeráticos, e variações
laterais para fácies arenos as .
É

possível que parte dos depósitos de talude (Chapada

do

Araripe, Serra do Teixeira, etc.), depósitos coluviais (Bacia de Ja
tobá) e mesno aluviões (terraços, frações subsuperficiais), e¡n maior
parte não cartografadas, possan ter participado desta ampla e diver
sificada época de pediplanização regional .

c)

Dep ós

ì"

tos "Pós-Barrei¡as"

0 grupo mais inportante a destacar (extensão territorial)
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"ão os depósitos arenosos pouco ou não consoli-dacios que sobrepõe a
unidade Barreiras e o elnbasamento cristalino ('fQc). As
"areias
brancas" da faixa costeira nordestina, os depósitos de lagos e ala
gados interiores, etc.
0s eluviões ganham grande expïcssão na Bacia cle Jatobá,
e estão ainda en fraltca fase de fornação, clevido as drãsticas con
dições clinrátic¿ls e ¿l natureza arenosa do substrato.
As clultas são importantes no Ì\i6dio São Fr¡rncisco, cobrin
do por milltares de quilômetros quaclrados clepósitos terciários.lr,laís
restritamente aparecern na faj.xa costeira.

0s *luviões (Qa) e sedinentos de praia (Qp) são importan
tes no leito dos grandes rios e na faixa litorânea. Seu conheci
mento em subsuperf ície 6 nuito precário ainda, apesar cia :importân
ci a econôrnica de que ten se mos trado.
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