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GEOLOGIA/ESTRATIGRAFIA

As unidades litoestratigráficas pré-cambrianas
são descritas a seguir, dentro de seu contexto tecto-
no-estratigráfico, conforme é mostrado na figura 3.1 e
no quadro 3.1.

As rochas pré-cambrianas, agrupadas em unida-
des litoestratigráficas, foram caracterizadas e descri-
tas em cada terreno. Entretanto, a maioria das suítes
plutônicas mesoproterozóicas e as neoproterozói-
cas, por ocorrerem em mais de um terreno tecto-
no-estratigráfico, serão tratadas em itens separados.

O Pré-Cambriano da Folha Aracaju NE é constituí-
do por rochas da porção centro-sul do Domínio da
Zona Transversal (terrenos Piancó-Alto Brígida, Alto
Pajeú, Alto Moxotó e Rio Capibaribe), porção cen-
tro-norte do Domínio Externo (parte central do Terre-
no Pernambuco-Alagoas, segmento-norte do Terre-
no Macururé e pelo Terreno Canindé-Marancó),
conforme realçado na figura 3.1 e no quadro 3.1.

Os sedimentos fanerozóicos (Bacias Interiores,
Província Costeira e Margem Continental, de Almei-
da et al., 1977) estão representados pelas bacias
do Tucano Norte-Jatobá, Fátima, Betânia, Carnau-
beira, Mirandiba, São José do Belmonte e Sergi-
pe-Alagoas, além das formações superficiais ce-
nozóicas. Para estas bacias foram adotadas as se-
qüências estratigráficas propostas por Bueno et al.
(1994) e Feijó (1994).

3.1 Domínio da Zona Transversal

O Domínio da Zona Transversal, estende-se ao
longo de toda porção norte da Folha Aracaju NE
(norte do Lineamento Pernambuco), sendo repre-
sentado por um pequeno segmento do Terreno Pi-
ancó - Alto Brígida e as porções centro-sul dos ter-
renos: Alto Pajeú, Alto Moxotó e Rio Capibaribe.

Neste domínio, foram cartografadas rochas pa-
leoproterozóicas, supracrustais mesoproterozói-
cas (metassedimentares e metavulcano-sedimen-
tares), supracrustais atribuídas ao neoproterozói-
co, litótipos relacionados aos plutonismos meso-
proterozóico e neoproterozóico, além de cobertu-
ras fanerozóicas.

3.1.1 Terreno Piancó-Alto Brígida

Na Folha Aracaju NE, o Terreno Piancó-Alto Brí-
gida ocorre num pequeno segmento do extremo-
noroeste, onde é constituído pelo Complexo Riacho
Gravatá (Mesoproterozóico) e pelo Complexo Sal-
gueiro (quadro 3.2), este último de provável idade
neoproterozóica. Tais complexos encontram-se in-
trudidos por granitóides neoproterozóicos/brasilia-
nos (N� 2 e N� 3).
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Figura 3.1 – Esboço tectono-estratigráfico da Folha Aracaju NE.
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Quadro 3.1 – Relações tectono-estratigráficas das seqüências litoestratigráficas da Folha Aracaju NE.
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Na porção interna deste terreno, ocorrem dobra-
mentos (sinformes e antiformes com caimento)
apresentando planos axiais e eixos de dobra coa-
lescentes com a Zona de Cisalhamento de Fernan-
des Vieira (transcorrente sinistral), a qual delimita o
contato sul do Terreno Piancó-Alto Brígida.

3.1.1.1 Complexo Riacho Gravatá (Mrg)

Este complexo corresponde a um segmento do
Grupo Salgueiro, de Silva Filho et al. (1985), onde a
sua atual individualização baseia-se nos trabalhos
de Accioly et al. (1993) e Campos Neto et al. (1994).
Estes últimos autores, propuseram a designação
utilizada no presente trabalho e nas integrações
geológicas realizadas por Gomes (1998) e Santos
(1998).

Campos Neto et al. (1994) descrevem este com-
plexo como uma associação metavulca-
no-sedimentar metamorfizada em fácies anfibolito
baixo a xisto-verde.

Com relação à sua ambiência tectônica, um
magmatismo intraplaca (rifte ou bacia de retroarco)
para a seqüência vulcânica é indicada pelos dados
de Accioly et al. (1993) e Campos Neto et al. (1994);
enquanto que Lima (1989), na porção sedimentar,
indica uma deposição em ambiente de arco mag-
mático.

Brito Neves et al. (1995), adicionando e revisan-
do os dados de Brito Neves et al. (1990) e Van
Schmus et al. (1995), obtiveram uma concórdia
U-Pb (em zircão) com interceptos superiores de
1.055� 20Ma (figura 3.2), além de uma isócrona
Rb-Sr (rocha total) de 948� 6Ma, esta última com
forte dispersão (MSWD=29,6). Tal idade U-Pb esta-
ria relacionada à evolução vulcano-sedimentar do
complexo (fase rifte), enquanto que a idade Rb-Sr
relacionar-se-ia com o metamorfismo regional.

Ainda neste contexto, Kozuch et al. (1997) refe-
rem-se, em metandesitos/metatufos riolíticos, a ida-
des-modelo Sm-Nd entre 1,56 e 1,77Ga, com
� Nd(1,0) de 0,0 a -5,0.

3.1.1.2 Complexo Salgueiro (Nsa)

Após revisões feitas por Gomes (1998) e Santos
(1998), o Complexo Salgueiro ficou restrito a uma
unidade predominantemente metassedimentar de
fácies anfibolito médio a alto, com uma pequena
parcela de natureza química e vulcanogênica,
compreendendo um segmento do Grupo Salgueiro
descrito por Silva Filho et al. (1985).
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Quadro 3.2 – Associações litológicas dos complexos Riacho Gravatá e Salgueiro
do Terreno Piancó-Alto Brígida.

Unidade Descrição Referências

Complexo

Salgueiro

(Nsa)

Granada-biotita xistos com moscovita e/ou sillimanita (por vezes migmatizados), me-
tassiltitos, metarenitos, metarritmitos com intercalações de seqüências ferríferas
bandadas, e raras metavulcânicas ácidas e intermediárias.

Silva Filho et al. (1985)

Santos (1998)

Complexo

Riacho Gravatá

(Mrg)

Metarr i tmitos, f i l i tos ser ic í t icos, granada-biot i ta xistos, magnet i-
ta-granada-biotita-carbonato xisto feldspático, magnetita-anfibólio-mica-clorita xis-
tos, turmalina-biotita-moscovita quartzitos, turmalinitos, metamáficas, metaultramáfi-
cas, magnetita-moscovita gnaisses (metatufos, metarriolitos e metarriodacitos alcali-
nos), com raras intercalações de formações ferríferas e calcários/mármores.

Campos Neto et al. (1994)

Santos (1998)
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Figura 3.2 – Diagrama U-Pb em zircão, do
Complexo Riacho Gravatá, segundo Brito

Neves et al. (1995).



Invocando possíveis similaridades com o Com-
plexo Cachoeirinha e com o conjunto metapelítico
do Complexo Serra Olho d’Água, de Campos Neto
et al. (1994), Santos (1998) sugere uma possível
idade neoproterozóica para o Complexo Salgueiro,
tendo em vista a idade neoproterozóica (ca.
730Ma), preliminarmente obtida em metarriolitos
do Complexo Cachoeirinha por Kozuch et al.
(1997).

3.1.2 Terreno Alto Pajeú

O Terreno Alto Pajeú, na Folha Aracaju NE, locali-
za-se na sua porção noroeste, onde encontra-se li-
mitado a N-NW pelo Terreno Piancó-Alto Brígida,
através da Zona de Cisalhamento sinistral de Fer-
nandes Vieira. Sua borda S-SE limita-se com o Ter-
reno Alto Moxotó, segundo um contato tectôni-
co/empurrão para SE a SSE (Nappe Serra de Jabi-
tacá) e pela Zona de Cisalhamento sinistral de Bar-
ra da Forquilha.

O limite entre os terrenos Alto Pajeú e Alto Moxotó
também é realçado pela presença das anomalias
gravimétricas referidas por Brito Neves et al. (1982)
e Oliveira & Santos (1993), além das ocorrências de
prováveis eclogitos (Beurlen & Villarroel, 1990;
Almeida, 1995; Medeiros et al., 1997, dentre ou-
tros), dados estes que levaram vários pesquisado-
res a sugerirem uma paleossutura nesta região,
como Jardim de Sá et al. (1992) e Santos (1995).

Na porção interna do Terreno Alto Pajeú, feições
estruturais do Evento Cariris Velhos são represen-
tadas por zonas de cisalhamentos dúcteis contraci-
onais (região do Complexo Granítico Lagoa das Pe-
dras, descrito por Santos, 1995), além de foliações
de baixo ângulo associadas a lineações de estira-
mento de alto rake, sugerindo transporte de massa
para noroeste ou nordeste. Estruturas brasilianas
são caracterizadas por zonas de cisalhamento
transcorrestes sinistrais (Zona de Cisalhamento de
Afogados da Ingazeira) e dobramentos com planos
axiais verticalizados. Além destas estruturas, siste-
mas de falhas com direção nordeste também são
evidenciados, correspondendo a um regime frágil
do final do Neoproterozóico (Brasiliano) e/ou do Fa-
nerozóico.

Os litótipos do Terreno Alto-Pajeú são constituí-
dos pelas rochas dos complexos São Caetano e Ria-
cho da Barreira (quadro 3.3), ortognaisses/migma-
titos correlacionados por Lima et al. (1985) e Santos
(1998), como do Complexo Floresta (Paleoprotero-
zóico), além de metaplutônicas diversas.

Os plutonismos Cariris Velhos e brasiliano são
bastante intensos neste terreno, onde os corpos Ca-
riris Velhos são representadas por suítes metamáfi-
co-ultramáfica ou calcialcalina e trondhjemítica,
enquanto que os brasilianos são constituídos por vários
corpos sin a tardi-tectônicos (geralmente suítes cal-
cialcalinas de médio e alto potássio) e tardi a
pós-tectônicos (suítes peraluminosas ou ultrapotás-
sicas/peralcalinas). Estes litótipos e o Complexo Flo-
resta, serão descritos em itens posteriores.

3.1.2.1 Complexo São Caetano (Mct)

Esta unidade foi descrita inicialmente por Santos
(1971), tendo sido utilizada nas integrações geoló-
gicas realizadas por Santos (1995, 1998) e Gomes
(1998).

Corresponde a um complexo metavulca-
no-sedimentar, o qual engloba a Seqüência Poço
do Salgueiro descrita por Santos (1995), como me-
tavulcânica/vulcano-clástica intermediária a félsica
(com pequeno componente máfico), as quais fo-
ram afetadas por um metamorfismo em fácies anfi-
bolito alto, com alguns locais atingindo a migmati-
zação.

Ainda na Seqüência Poço do Salgueiro, os da-
dos litoquímicos interpretados por Santos (1995),
indicam tratar-se de rochas K-calcialcalinas de ar-
cos magmáticos maduros, enquanto que os dados
obtidos em diagrama concórdia U-Pb (em zircão)
definem uma idade de 1.089� 143Ma (figura 3.3).

3.1.2.2 Complexo Riacho da Barreira (Nrb)

A região do Complexo Riacho da Barreira, tam-
bém corresponde a um segmento do Grupo Sal-
gueiro, de Dantas (1980), tendo sido informalmente
designado por Santos (1998), para ressaltar uma
seqüência distinta dos complexos Salgueiro e São
Caetano.

Santos (1998) reconheceu duas unidades no
Complexo Riacho da Barreira, onde uma seria
constituída por xistos-verdes com possíveis com-
ponentes vulcanogênicos e exalativos (Nrb1), en-
quanto que a segunda teria um caráter estritamente
sedimentar (Nrb2).

Devido a ausência de datações geocronológi-
cas nestes litótipos, Santos (1998) atribuiu uma ida-
de neoproterozóica, baseado em concepções tec-
tônicas e comparação com o Complexo Irajaí, de
Wanderley (1990).
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3.1.3 Terreno Alto Moxotó

O Terreno Alto Moxotó limita-se a sul com os ter-
renos Pernambuco-Alagoas e Rio Capibaribe, atra-
vés de zonas de cisalhamento transcorrentes brasi-
lianas (respectivamente, Lineamento Pernambuco
e Zona de Cisalhamento Cruzeiro do Nordes-
te/Congo), enquanto que ao norte limita-se com o
Terreno Alto Pajeú, através da Nappe Serra de Ja-
bitacá, já referida anteriormente.

Estruturalmente, a porção interna deste terreno
aflorante na Folha Aracaju NE, é caracterizada pela
presença de dobramentos (sinformes e antiformes)
brasilianos que afetam estruturas planares prévias,
e ausência de faixas miloníticas brasilianas.

O Terreno Alto Moxotó é composto, na Folha
Aracaju NE, por litótipos paleoproterozóicos
(Complexo Floresta e metagranitóides), comple-
xos mesoproterozóicos de natureza metassedi-
mentar (Complexo Sertânia) e metavulca-
no-sedimentar (Complexo Lagoa das Contendas),
metaplutônicas mesoproterozóicas e supracrus-
tais neoproterozóicas do Complexo Caroalina
(quadro 3.4), além de ortognaisses e migmatitos
indiscriminados.

O plutonismo brasiliano é bastante restrito neste
terreno, limitando-se a pequenas intrusões de gra-
nitóides cambrianos (pós-tectônicos), com assina-
tura de ambiente intraplaca (�� 4).

3.1.3.1 Complexo Floresta (Pf)

O Complexo Floresta ocorre nos blocos de
Floresta e Mulungu, aflorantes no Terreno Alto
Moxotó, além de pequenas porções inseridas no
Terreno Alto Pajeú, as quais foram correlaciona-
das por Lima et al. (1985), aos litótipos deste
complexo.

O Complexo Floresta é constituído por metaplu-
tônicas de fácies metamórfica anfibolito alto, po-
dendo ter at ingido a granul i t ização e
pré-migmatização, conforme as paragêneses rela-
tadas por Santos (1977).

Os dados geocronológicos (U-Pb em zircão) ob-
tidos por Santos et al. (1994), indicam um intercep-
to superior de 2.115� 30Ma (figura 3.4a) e idade-
modelo Sm-Nd (TDM) de 2,3Ga, sugerindo uma ida-
de paleoproterozóica para a fonte e a ascen-
são/alojamento dos litótipos deste complexo. Ou-
tras determinações U-Pb em ortognaisses correla-
cionáveis ao Complexo Floresta, foram obtidas por
Melo (1998), ostentando valores de 2.010� 32 e
2.440� 18Ma (figuras 3.4b,c).
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Quadro 3.3 – Associações litológicas dos complexos São Caetano e Riacho
da Barreira do Terreno Alto Pajeú.

Unidade Descrição Referências

Complexo

Riacho da

Barreira

(Nrb)

Micaxistos com intercalações de tremolititos, actinolititos, além de hornblenditos, raros piro-
xenitos, talco xistos, clorita xistos e formações ferríferas (Nrb1). Moscovita gnaisses, gnaisses
quartzíticos, (cordierita)-sillimanita-granada-biotita xistos, além de intercalações de quartzi-
tos, mármores e rochas calcissilicáticas (Nrb2).

Santos (1998)

Complexo

São Caetano

(Mct)

Granada-biotita-moscovita paragnaisses e metagrauvacas dominantes, com intercalações
de quartzitos e raras metavulcano-clásticas (fácies metassedimentar). Metadacitos, metarrio-
dacitos, metabasalto, metagrauvacas, metavulcano-clásticas, raros metagabros e meta-
cherts (fácies metavulcano-sedimentar Poço do Salgueiro).

Santos (1971)

Santos (1977)

Santos (1998)

n = 4

207 235Pb U

206 238Pb U

(Intercepto superior)

1.089 143Ma+-
600

700

800

900

1.000

1.100

0,6
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+
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Figura 3.3 – Diagrama U-Pb em zircão, do Complexo
São Caetano (Seqüência Poço do Salgueiro),

segundo Santos (1995).



3.1.3.2 Metagranitóides Paleoproterozóicos (P�)

Englobam os metagranitóides Barra da Serra e
Serra da Bandara, descritos por Santos (1998),
onde o primeiro é constituído de rochas com textu-
ras porfiríticas a grossas, enquanto o segundo são
metagranitóides finos a médios.

Tais litótipos são considerados como intrusivos
no Complexo Floresta, sendo sugerida por Santos
(1998) uma idade paleoproterozóica para os mes-
mos, em função destes granitóides aflorarem restri-
tamente no Complexo Floresta, e sua possível cor-
relação com a Suíte Riacho do Navio, de Lima et al.
(1985).

Entretanto, não é descartada a possibilidade
destas intrusões corresponderem a suítes meso-
proterozóicas.

3.1.3.3 Suíte Malhada Vermelha (M�1)

A Suíte Malhada Vermelha corresponde a uma
seqüência gabro-anortosítica (toleiítica), com mi-
neralizações de Fe-Ti, cuja designação foi utilizada
por Santos (1995), com o intuito de ressaltar as ca-
racterísticas/diferenças da Suíte Serrote das Pe-
dras Pretas (II), de Veronese et al. (1985).

Santos (1995 e 1998) considerou esta suíte como
pós-transamazônica (anorogênica ?), admitindo
que a mesma fosse intrusiva no Complexo Floresta
e, comparando-a com o anortosito de Passira-PE,
este, segundo A.C. Accioly (comunicação verbal),
de idade mesoproterozóica.

Numa outra abordagem, Melo (1998) ao estu-
dar esta suíte na região de Barro Vermelho (PE),
sugeriu que a mesma deva tratar-se de um mega-
enclave em metagranitóides, de idade paleopro-
terozóica (provavelmente do Complexo Floresta),
obtendo idades-modelo Sm-Nd (TDM) entre 2,4 e
3,1Ga nas rochas máficas da região de Barro Ver-
melho (PE).

Ainda segundo o supracitado autor, dados lito-
químicos obtidos em termos anfibolíticos, gabrói-
cos e anortosíticos, levaram aquele autor a sugerir
um ambiente de margem continental/arco magmá-
tico para estes litótipos.

3.1.3.4 Complexo Lagoa das Contendas (Mlc)

Segundo a integração geológica realizada por
Santos (1998), este complexo engloba as seqüên-
cias Riacho Pequeno, de Brito Neves et al. (1984) e
Lagoa das Contendas, de Santos (1995).

– 15 –

SC.24-X (Aracaju NE)

Quadro 3.4 – Associações litológicas de complexos/suítes do Terreno Alto Moxotó.

Unidade Descrição Referências

Complexo

Caroalina

(Nca)

Sillimanita-granada-biotita xistos e cianita-moscovita-biotita-granada xistos, apresentan-
do intercalações de calcários/mármores, quartzitos e raras lentes anfibolíticas.

Santos (1971)

Santos (1977)

Santos (1998)

Complexo

Sertânia

(Mse)

Sillimanita-granada-biotita gnaisses, rochas calcissilicáticas, raros quartzitos, calcários/
mármores e anfibolitos; fácies basal com gnaisses apresentando abundantes intercala-
ções de quartzitos, associados ou não a rochas calcissilicáticas e menos comumente cal-
cários/mármores; geralmente migmatizados.

Santos (1977)

Veiga Jr. & Ferreira (1990)

Wanderley (1990)

Santos (1995)

Complexo Lagoa
das Contendas

(Mlc)

Gnaisses quartzo-feldspáticos, paragnaisses, xistos, metandesitos, metaquartzo andesi-
tos, metandesitos basálticos, metadacitos, metavulcano-clásticas, raros metabasaltos,
formações ferríferas bandadas, quartzitos, rochas calcissilicáticas e calcários/mármores.

Brito Neves et al. (1984)

Santos (1995)

Santos (1998)

Suíte Malhada

Vermelha

(M� 1)

Metagabros com ou sem granada, metadioritos, metagabronoritos, metamonzodioritos,
metatonalitos e raros metanortositos. Por vezes possuem minério de Fe-Ti (titanomagneti-
ta) associado.

Lima et al. (1985)

Santos (1995)

Melo (1998)

Metagranitóides

(P� )
Biotita metagranodioritos porfiríticos com anfibólio e biotita; ortognaisses graníticos médios
a finos com biotita e granada.

Santos (1971)

Santos (1998)

Complexo Floresta

(Pf)

Ortognaisses quartzo-dioríticos, tonalíticos e granodioríticos, com biotita e/ou anfibólio;
granulitos e migmatitos, incluindo metagabros, metadioritos, magnetita-grünerita xistos,
grafita xistos, raros biotita xistos, calcários/mármores, rochas calcissilicáticas e gonditos.

Lima et al. (1985)



Corresponde a uma seqüência metavulca-
no-sedimentar onde, Santos (1995), estudando
seus termos vulcânicos, sugere tratar-se de uma
suíte predominantemente metaluminosa, calcialca-
lina de médio e alto potássio, podendo tratar-se de
rochas de arco vulcânico maduro.

Santos et al. (1994) obtiveram uma concórdia
U-Pb com três frações de zircão, que forneceu uma
idade (intercepto superior) de 1.012� 12Ma figura
3.5), valor este interpretado por aqueles autores
como indicativo da idade do arco magmático.

3.1.3.5 Complexo Sertânia (Mse)

O Complexo Sertânia constitui uma seqüência
metassedimentar composta essencialmente por
metapelitos com níveis carbonáticos, calcissilicáti-
cos, quartzíticos e raros metabasitos. No presente
trabalho, os metapsamitos da unidade Serra do Sí-
tio, de Santos (1998), estão cartografados de forma
indivisa no Complexo Sertânia.

O metamorfismo deste complexo atingiu a fácies
anfibolito alto, sendo comum a presença dos efei-
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Figura 3.4 – Diagramas concórdia U-Pb em zircão, do Complexo Floresta, segundo: A) Santos et al.
(1994); B,C) Melo (1998).



tos da migmatização em seus litótipos, bem como
nos metagranitóides correlacionáveis ao Evento
Cariris Velhos.

Os granada-biotita gnaisses da região de Coxi-
xola-PB (norte da Folha Aracaju NE), correlacioná-
veis ao Complexo Sertânia, foram analisados por
Brito Neves et al. (1995) em um diagrama isocrôni-
co Rb-Sr (rocha total), os quais alinharam-se com
nove amostras de ortognaisses da região de São
José do Egito (PE), definindo uma isócrona Rb-Sr
com 915� 14Ma. Tal valor pode estar representan-
do o metamorfismo (Cariris Velhos) naquela região.

3.1.3.6 Complexo Caroalina (Nca)

Este congrega os micaxistos do tipo Caroalina,
de Santos (1977), tendo sido descritos como uma
unidade informal por Santos (1998).

Constitui uma seqüência essencialmente metasse-
dimentar, com metamorfismo de pressões intermediá-
rias e ausência de processos anatéticos, fato este últi-
mo, muito comum nos litótipos do Complexo Sertânia,
onde geralmente observa-se um metamorfismo em fá-
cies mais elevada que o do Complexo Caroalina.

A ausência do magmatismo Cariris Velhos neste
complexo foi um dos critérios que levou Santos
(1998) a sugerir uma idade neoproterozóica para
este complexo, sendo então uma unidade crono-
correlata ao Complexo Irajaí, de Wanderley (1990).

3.1.4 Terreno Rio Capibaribe

O Terreno Rio Capibaribe aflora na porção nor-
deste da Folha Aracaju NE, sendo delimitado por
zonas de cisalhamento brasilianas, como o Linea-
mento Pernambuco que o separa do Terreno Per-
nambuco-Alagoas, e a Zona de Cisalhamento de
Cruzeiro do Nordeste/Congo que delineia (ou retra-
balha) seu limite com o Terreno Alto Moxotó.

As principais feições estruturais observadas no
Terreno Rio Capibaribe, correspondem a faixas mi-
loníticas brasilianas, materializadas por zonas de
cisalhamentos sinistrais ou dextrais, além de do-
bras apertadas, com planos axiais verticalizados.

Na região em apreço, este terreno é constituído
pelos complexos Pão de Açúcar e Vertentes (qua-
dro 3.5), por um plutonismo anorogênico (augen
gnaisse de Taquaritinga do Norte-PE), e ortognais-
ses/migmatitos de natureza indiscriminada.

Além destas unidades, ressalta-se a intensa ati-
vidade magmática brasiliana (neoproterozóica),
principalmente na porção sul deste terreno, repre-
sentada pelos plútons sin a tardi-tectônicos (N� 2) e
tardi a pós-tectônicos (N� 3).

Como as rochas metaplutônicas mesoproterozói-
cas e os granitóides neoproterozóicos foram carto-
grafados em outros terrenos da Folha Aracaju NE,
eles serão descritos em itens a parte (3.3 a 3.5).
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Figura 3.5 – Diagrama concórdia U-Pb em zircão,
do Complexo Lagoa das Contendas, segundo

Santos et al. (1994).

Quadro 3.5 – Associações litológicas das unidades paleoproterozóicas e mesoproterozóicas
do Terreno Rio Capibaribe.

Unidade Descrição Referências

Complexo Vertentes

(Mve)

Metapelitos, paragnaisses, anfibólio gnaisses, metadacitos, metamáficas,
metavulcânicas intermediárias, metavulcano-clásticas, rochas calcissilicáti-
cas e, mais raramente, metaultramáficas (serpentinitos com mineralizações
de amianto/asbesto).

Santos (1998)

Este trabalho

Complexo

Pão de Açúcar

(Ppa)

Ortognaisses graníticos a tonalíticos e migmatitos ortoderivados, com protóli-
to de composição diorítica (com biotita e, por vezes, clinopiroxênio) e neosso-
ma granítico. Apresenta raras porções anfibolíticas, de granulação fina e cor
cinza-escuro.

Este trabalho



3.1.4.1 Complexo Pão de Açúcar (Ppa)

O Complexo Pão de Açúcar é uma designação
utilizada neste trabalho, para ressaltar os litótipos
metaplutônicos (migmatitos ortoderivados e ortog-
naisses) aflorantes a norte do batólito neoproterozóico
que abrange as cidades de Arcoverde e Pesqueira
(PE), tendo em vista tratar-se de uma unidade distin-
ta daquelas descritas no Terreno Rio Capibaribe.

Na sua localidade-tipo (barragem do açude de
Pão de Açúcar de Poção, município de Poção-PE),
afloram ortognaisses de composição monzodioríti-
ca/diorítica e granítica/tonalítica, além de termos
anfibolíticos e porções migmatíticas, todos intensa-
mente injetados por material granítico.

A idade paleoproterozóica deste complexo, foi
aqui atribuída, considerando suas similaridades
com os ortognaisses granodioríticos (com tendên-
cia monzodiorítica) datados por Sá et al. (1997), na
região de Taquaritinga do Norte (PE), onde tais au-
tores obtiveram uma concórdia U-Pb, com inter-
cepto superior de 1.973� 34Ma (figura 3.6).

A principal deformação/migmatização observa-
da neste complexo poderia ser atribuída ao Ciclo
Transamazônico, porém seu arranjo tectônico/es-
trutural parece ser condizente com os dados referi-
dos para os augen gnaisses da região de Taquari-
tinga do Norte (PE), onde a deformação/transporte
de massas devem ser de idade Cariris Velhos, con-
forme ressaltado no item 3.3.

3.1.4.2 Complexo Vertentes (Mve)

Esta é uma designação utilizada por Santos
(1998) e no presente trabalho, com o intuito de
agregar um segmento do Complexo Sertânia, de
Santos (1971) e parte dos complexos Gnáissi-
co-Migmatítico e Migmatítico-Granitóide, de Costa
et al. (1977), aflorantes na porção norte do Terreno
Rio Capibaribe, com feições peculiares.

O Complexo Vertentes corresponde a uma se-
qüência metavulcano-sedimentar constituída por
metapelitos, metaturbiditos, paragnaisses,
metavulcano-clásticas, metadacitos, metamáficas e
meta-intermediárias, além de metaultramáficas e
gnaisses anfibolíticos.

Os termos paraderivados predominam nas por-
ções nordeste e norte-noroeste da Folha Aracaju
NE, enquanto que a maior incidência das rochas
metavulcânicas são observadas além do extre-
mo-nordeste desta folha (entre as localidades de
Umbuzeiro-PB e Orobó-PE).

Apesar da ausência de dados geocronológicos
neste complexo, uma idade mesoproterozóica é
aqui atribuída, baseando-se em feições tectono-
regionais, tendo em vista que a tectônica tangencial
(Cariris Velhos) possa ter carreada rochas “anti-
gas” (Complexo Pão de Açúcar e augen gnaisses
de Taquaritinga do Norte-PE), sobre rochas mais
“jovens” (Complexo Vertentes).

Entretanto, se confirmadas as relações estrutu-
rais sugeridas por Sá et al. (1997) na região de Ta-
quaritinga do Norte (PE), onde tais autores refe-
rem-se a um fabric (prévio) presente em paragnais-
ses (Complexo Vertentes ?) e ortognaisses paleo-
proterozóicos (Complexo Pão de Açúcar), o qual
seria ausente nos augen gnaisses mesoproterozói-
cos de Taquaritinga do Norte (PE), pode indicar
numa idade paleoproterozóica para o Complexo
Vertentes.

3.2 Domínio Externo

O Domínio Externo referido por Santos (1998),
corresponde ao segmento da Província Borbore-
ma, delimitado ao norte pelo Lineamento Pernam-
buco, e ao sul pelo Cráton do São Francisco, o qual
constitui toda porção sul da Folha Aracaju NE, onde
é representado por segmentos dos terrenos Per-
nambuco-Alagoas, Canindé-Marancó e Sergipa-
no/Macururé (figura 3.1).

No presente trabalho, em consonância com as
demais integrações geológicas realizadas em áreas
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adjacentes, será mantida a designação de Faixa de
Dobramentos Sergipana, tendo em vista tratar-se
de um termo amplamente utilizado na bibliografia
da Província Borborema.

3.2.1 Terreno Pernambuco-Alagoas

Baseado no modelo de terrenos proposto para a
porção centro-sul da Província Borborema por Jar-
dim de Sá et al. (1992), Jardim de Sá (1994) e San-
tos (1996 e 1998), o Terreno Pernambuco-Alagoas
é delimitado por marcantes estruturas tectônicas,
como o Lineamento Pernambuco (limite norte com
o Domínio da Zona Transversal), além de estruturas
de empurrões/transpurrões observados nos seus
limite sul (contato com o Terreno Canindé-Maran-
có) e oeste (contato com o Terreno Riacho do Pon-
tal).

Por vezes, estes limites são mascarados (sutura-
dos ?) por rochas plutônicas neoproterozóicas/bra-
silianas, como acontece na porção centro-norte do
Terreno Canindé-Marancó, nas adjacências do
Complexo Canindé.

Na porção nordeste deste terreno são obser-
vadas zonas de cisalhamento transcorrentes sinis-
trais e dobramentos (sinformes, antiformes e bra-
quiantiformes), por vezes não cartografados na es-
cala de trabalho, enquanto que na sua porção noro-
este ocorrem zonas de cisalhamento contracionais
com componente transcorrente, apresentando
transporte de massa para noroeste.

A porção do Terreno Pernambuco-Alagoas,
aflorante na Folha Aracaju NE, é constituída pelos
complexos Cabrobó e Belém do São Francisco
(quadro 3.6), ortognaisses mesoproterozóicos,
além de vários plútons neoproterozóicos (figura
3.1 e quadro 3.1).

3.2.1.1 Complexo Cabrobó (Mcb)

Este complexo aflora ao longo de várias porções
do Terreno Pernambuco-Alagoas, tendo sido rede-
finido por Santos (1998), na porção oeste deste ter-
reno, como correspondente ao Complexo Cabrobó
C1, de Lima et al. (1985).

Constitui-se numa unidade supracrustal, onde
pode-se distinguir seqüências metassedimentares
formadas por metagrauvacas ou metapsamitos/ter-
rígenos, além de outra metavulcano-sedimentar
(quadro 3.6). Esta seqüência metapsamítica/terrí-
gena, corresponde à Formação Garanhuns, de
Cardoso & Castro (1979).

Seu metamorfismo é da fácies anfibolito alto,
com alguns locais atingindo a migmatização, onde
estão presentes termos migmatíticos e leucograni-
tóides neossomáticos.

3.2.1.2 Complexo Belém do São Francisco
(Mbf)

Este complexo foi definido por Santos (1995 e 1998),
para distinguir ortognaisses migmatíticos e migmatitos
do Terreno Pernambuco-Alagoas, correspondentes ao
Complexo Cabrobó C2, de Lima et al. (1985).

Sua área-tipo, localiza-se entre as cidades de
Belém do São Francisco e Floresta (PE), região esta
onde Lima et al. (1985) obtiveram uma isócrona
Rb-Sr (rocha total) de 1.070Ma (figura 3.7).

Tal idade foi referida por aqueles autores como
da geração das rochas deste complexo, durante o
Evento Uruaçuano. Valores similares foram, poste-
riormente, obtidos na Província Borborema, porém,
em desacordo com a proposta de Lima et al.
(1985), eles eram considerados como um efeito de
reomogeneização parcial do sistema Rb-Sr em ro-
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Quadro 3.6 – Constituição litológica dos complexos
Cabrobó e Belém do São Francisco.

Unidade Descrição Referências

Complexo Cabrobó
(Mcb)

Seqüências metassedimentares: biotita gnaisses quartzo-feldspáticos (podendo
conter granada), moscovita gnaisses, micaxistos, metagrauvacas, paragnaisses e
migmatitos, além de lentes de quartzitos, anfibolitos e calcários/mármores
(Mcb1); metarcóseos com níveis quartzíticos (Mcb2).

Seqüência metavulcano-sedimenar: biotita gnaisses e moscovita gnaisses e
migmatitos, com freqüentes lentes de rochas metamáficas/anfibolitos e calcissili-
cáticas (Mcb3).

Leal (1970)

Brito Neves et al. (1982)

Lima et al. (1985)

Santos (1995)

Santos (1998)

Medeiros et al. (1998)Complexo Belém do
São Francisco (Mbf)

Biotita ortognaisses tonalíticos/granodioríticos, leucocráticos de cor cinza, geral-
mente migmatizados e migmatitos com mesossoma quartzo-diorítico/tonalítico a
anfibólio e/ou biotita, além de porções anfibolíticas. Relíquias de rochas parade-
rivadas do Complexo Cabrobó, calcários/mármores, quartzitos e rochas calcissi-
licáticas.



chas antigas, quando afetadas pelo Evento Brasili-
ano/Neoproterozóico.

Entretanto, a partir de dados geocronológicos
obtidos por Brito Neves et al. (1990), Santos et al.
(1994), Santos (1995) e Van Schmus et al. (1995), a
presença de um evento orogenético entre 1,1 a
0,95Ga (Cariris Velhos), passou a ser admitido pela
comunidade científica da região, evento este corre-
lacionável ao Ciclo Grenville.

Algumas áreas deste complexo, situadas na por-
ção leste da Folha Aracaju NE (região entre Cana-
fístula-AL, Bom Conselho-PE e Terezinha-PE), po-
dem estar englobando fatias/fragmentos paleopro-
terozóicos a/ou arqueanos que não foram cartogra-
fadas neste trabalho. Tal argumento leva em consi-
deração idades modelos Sm-Nd (TDM) paleoprote-
rozóicas a arqueanas obtidas por Silva Filho et al.
(1997a) e metagranitóides com idades U/Pb de
1,5Ga, referidos por Van Schmus et al. (1995) na re-
gião a oeste de Palmeira dos Índios (AL), dados es-
tes que podem indicar a presença de um substrato
mais antigo que 1,5Ga na região.

3.2.2 Faixa de Dobramentos Sergipana

Nesta faixa, estão inseridos os terrenos Canin-
dé-Marancó e Sergipano, de Santos (1998), incluin-
do núcleos arqueano/paleoproterozóicos (Domo

de Jirau do Ponciano). Neste primeiro terreno (Ca-
nindé-Marancó), Jardim de Sá et al. (1992) e Jardim
de Sá (1994), sugerem que sejam compostos por
dois terrenos distintos (Terreno Canindé e Terreno
Marancó), fato este não descartado no presente
trabalho.

Na concepção de Jardim de Sá et al. (1992) e
Jardim de Sá (1994), o Terreno Marancó seria re-
presentado pelos complexos Marancó e Migmatíti-
co de Poço Redondo, limitados tanto ao norte com
o Terreno/Complexo Canindé, quanto ao sul com o
Grupo Macururé (Terreno Macururé), por transpur-
rões que provavelmente estariam materializando
paleossuturas.

3.2.2.1 Domo de Jirau do Ponciano

Vários trabalhos anteriores, tais como Brito Ne-
ves (1975), Silva Filho et al. (1979 e 1981), Brito Ne-
ves (1983), Jardim de Sá et al. (1992) e Amorim
(1995), dentre outros, relataram a presença de ro-
chas arqueanas na região de Jirau do Poncia-
no/Arapiraca (AL), as quais devem corresponder a
um alto de embasamento, à similaridade dos do-
mos de Itabaiana (SE) e Simão Dias (BA).

Amorim (1995) individualizou, na região de Jirau
do Ponciano (AL) e adjacências, vários litótipos, os
quais foram aqui agrupados nos complexos Nico-
lau/Campo Grande e Jirau do Ponciano, além de
metaplutônicas arqueanas/paleoproterozóicas
(quadro 3.7).

Os dados geocronológicos disponíveis, suge-
rem uma idade arqueana a/ou paleoproterozóica
para as metaplutônicas (ou parte delas), intrusi-
vas nos complexos Jirau do Ponciano e Nico-
lau/Campo Grande. Por conseqüente, atribui-se
uma idade arqueana para estes dois últimos com-
plexos.

Complexo Nicolau/Campo Grande (An)

Este engloba a seqüência de gnaisses ban-
dados indiferenciados e a associação metavul-
cano-sedimentar de Nicolau/Campo Grande
(An), além de kinzingitos/granulitos (Ang) de
parte do Domínio Coruripe, descrito por Amorim
(1995).

Ainda neste complexo, ressalta-se a presença
de metavulcânicas félsicas (Anv), as quais apre-
sentam estreitas intercalações de níveis de forma-
ções ferríferas (Mendonça, 1988 e Amorim, 1995).
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Complexo Jirau do Ponciano (A�j)

Segundo Amorim (1995), esta unidade compre-
ende vários litótipos ortoderivados, corresponden-
do a uma associação tonalítica-granodiorítica de
complexa evolução tectono-magmática.

Estes ortognaisses apresentam xenólitos do
Complexo Nicolau/Campo Grande, e são intrudi-
dos pelos augen gnaisses arqueanos/paleoprote-
rozóicos, referidos a seguir.

Metaplutônicas Arqueanas/Paleoproterozói-
cas (AP�)

Foram englobados neste plutonismo, os ortognais-
ses graníticos (tipo Belém), augen gnaisses de com-
posição granítica e os ortognaisses com moscovita e
granada (tipo Serra das Cabaças), descritos por
Amorim (1995) nas adjacências de Arapiraca (AL).

Para os ortognaisses do tipo Belém e Serra das
Cabaças são referidas idades convencionais
Rb-Sr, respectivamente de 3,0 e 2,0Ga, enquanto
que, nos supracitados augen gnaisses, é uma isó-
crona Rb-Sr com idade de 2,5Ga, por M.H.F Mace-
do e colaboradores (ver Jardim de Sá et al., 1992).

3.2.2.2 Terreno Canindé-Marancó

Este terreno é aqui representado pelos complexos
Canindé, Marancó e pelo Complexo Migmatítico de
Poço Redondo (quadro 3.8), onde os dois primeiros
constituem seqüências metavulcano-sedimentares
englobando várias unidades descritas por Menezes
Filho et al. (1988) e Santos & Souza (1988), cujo empi-
lhamento estratigráfico ainda encontra-se indefinido.

Os limites do Terreno Canindé-Marancó são de-
marcados por zonas de cisalhamentos contracio-

nais com componentes transcorrentes oblíquas, ou
mascarados por intrusões plutônicas brasilianas.
Tais feições também são observadas na porção in-
terna deste terreno.

Complexo Marancó (Mma)

No presente trabalho, a unidade Araticum foi in-
corporada ao Complexo Marancó, aproveitando a
terminologia e as correlações utilizadas por Silva Fi-
lho et al. (1981). Nesta unidade foram incluídas as
supracrustais do Domínio Major Isidoro e parte do
Domínio Coruripe, descritas por Amorim (1995).

Em litótipos metavulcânicos do Complexo Ma-
rancó (metandesitos, metadacitos e metarriolitos),
Teixeira (1988), refere-se à sua natureza calcialcali-
na de provável ambiente de arco vulcânico.

Dados geocronológicos (U-Pb em zircão) no Com-
plexo Marancó (figura 3.8) foram obtidos em rochas
metavulcânicas, por Van Schmus et al. (1995), onde
tais autores apresentam uma idade de 1.007� 10Ma
com idade-modelo Sm-Nd (TDM) de 1,44Ga (metarrio-
litos na unidade Minuim) e 1.047� 19Ma (sill granítico
na unidade Morro do Bugi), indicando sua formação
durante o Evento Cariris Velhos.

Complexo Migmatítico de Poço Redondo (Mpr)

Segundo Santos et al. (1998), o Complexo Mig-
matítico de Poço Redondo é constituído por rochas
migmatíticas, apresentando protólitos gnáissicos
de composição granodiorítico-tonalítica (com con-
tribuição paraderivada), podendo constituir um do-
mínio tectônico distinto no âmbito do Terreno Ca-
nindé-Marancó, fato este realçado pelo seu limite
sul, o qual é delimitado por uma zona de cisalha-
mento contracional.
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Quadro 3.7 – Associações litológicas do Domo de Jirau do Ponciano.

Unidade Descrição Referências

Metaplutônicas

Arqueanas/Paleoproterozóicas

(AP� )

Ortognaisses porfiróides com moscovita e granada, apresentando xenólitos
de supracrustais.

Anfibólio-biotita augen ortognaisses de composição granítica. Brito Neves (1975)

Leite (1977)

Ortognaisses finos a médios, de composição granítica, contendo biotita e/ou
anfibólio.

Silva Filho et al. (1979)

Brito Neves (1983)

Complexo Jirau do Ponciano
(A� j)

Anfibólio-biotita ortognaisses tonalíticos, dioríticos, monzoníticos, granodio-
ríticos e graníticos.

Jardim de Sá et al. (1992)

Amorim (1995)

Complexo Nicolau/Campo

Grande (An)

Micaxistos e paragnaisses com níveis de calcários/mármores, rochas calcis-
silicáticas, quartzitos, formações ferríferas, anfibolitos, metaultramáficas/ul-
trabásicas e ortognaisses diversos (An). Podem predominar metavulcânicas
félsicas (Anv) ou granulitos/kinzingitos, migmatitos e paragnaisses (Ang).



Complexo Canindé (Mcd)

O Complexo Canindé representa uma seqüência
de natureza metavulcano-sedimentar onde, um
ambiente de arco vulcânico, foi sugerido por Bezer-
ra (1992), através de estudos litoquímicos.

Encontra-se delimitado a sul por uma zona de ci-
salhamento contracional com componente sinis-
tral, e nas demais regiões por intrusões brasilianas
(toleiíticas ou calcialcalinas ricas em potássio).

As supracitadas relações de contato podem es-
tar confirmando a presença de uma paleossutura
na região (sugerida por Jardim de Sá et al., 1992 e
Jardim de Sá, 1994), bem como a natureza alócto-
ne deste complexo/terreno.

3.2.2.3 Terreno Macururé (Grupo Macururé – MNm)

Este terreno aflora na porção sul da Folha Araca-
ju NE, sendo limitado a norte (contato com o Terre-
no Canindé-Marancó), através de cisalhamentos
dúcteis contracionais, geralmente com componen-
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Quadro 3.8 – Associações litológicas dos complexos Canindé, Marancó e
Migmatítico de Poço Redondo.

Unidade Descrição Referências

Complexo Canindé
(Mcd)

Unidade Gentileza (Mcd1) – Metabasaltos, metavulcânicas básicas e metatufos. Silva Filho et al. (1979)

Unidade Mulungu (Mcd2) – Anfibolitos (metabasitos), metarritmitos, quartzitos, meta-
carbonatos, metaultramáficas e metavulcânicas félsicas.

Menezes Filho et al. (1988)

Santos & Souza (1988)

Davison & Santos (1989)

Unidade Novo Gosto (Mcd3) – Anfibolitos (metabasitos) predominantes, filitos grafito-
sos, metacarbonatos, quartzitos, metavulcânicas andesíticas/dacíticas, metatufos e
rochas calcissilicáticas.

Bezerra (1992)

Santos et al. (1998)

Complexo Marancó
(Mma)

Unidade Araticum (Mma1) – Micaxistos/gnaisses, metagrauvacas e metavulca-
no-clásticas, com níveis de quartzitos, formações ferríferas, metacarbonatos, rochas
calcissilicáticas, ortoanfibolitos e metamáficas/metaultramáficas.

Silva Filho et al. (1981)

Este trabalho

Unidade Minuim (Mma2) – Metarritmitos finos e anfibolitos (predominantes), xistos,
metacarbonatos, metarriolitos, metaquartzo latitos, metaultramáficas e níveis anfibo-
líticos.

Silva Filho et al. (1979)

Menezes Filho et al. (1988)

Santos & Souza (1988)

Davison & Santos (1989)

Santos et al. (1998)

Unidade Morro do Bugi (Mma3) – Metarritmitos metaconglomerados, metacarbona-
tos e metavulcânicas ácidas a intermediárias, além de metaultrabásicas/metabási-
cas.

Unidade Monte Alegre (Mma4) – Metarritmitos, metacarbonatos, quartzitos e metavul-
cânicas ácidas a intermediárias, além de diques/sills de metaplutônicas básicas.

Unidade Belém (Mma5) – Metarenitos, ardósias, metassiltitos, quartzitos conglomerá-
ticos, metaconglomerados, metarritmitos, metacarbonatos, metabasitos, serpentini-
tos e clorititos, além de metavulcânicas intermediárias.

Unidade Monte Azul (Mma6) – Filitos, metassiltitos e metarenitos finos.

Complexo Migmatítico
de Poço Redondo

(Mpr)

Migmatitos bandados com mesossoma de composição granítica a tonalítica, rico em
biotita, apresentando enclaves de anfibolitos e biotita gnaisses.
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Figura 3.8 – Diagrama U-Pb em zircão de metavulcâni-
cas do Complexo Marancó, segundo Van Schmus

et al. (1995), para as unidades
Morro do Bugi e Minuim.



tes transcorrentes. Dobramentos não-coaxiais e ci-
salhamentos dúcteis contracionais são observados
na sua porção interna.

O Terreno Macururé aflorante na Folha Aracaju
NE, é constituído por seqüências metassedimenta-
res do Grupo Macururé (quadro 3.9).

A Formação Santa Cruz corresponde à seqüência
terrígena basal do Grupo Macururé, a qual repousa
em discordância sobre rochas arqueanas/paleopro-
terozóicas do Domo de Jirau do Ponciano (AL), mar-
cando o início da sedimentação do referido grupo.

Nos litótipos deste grupo, aflorantes a sul de Ma-
cururé (BA), não é aqui descartada a possibilidade
de serem pertencentes ao Complexo Marancó, em
função da sua continuidade geográfica na porção
oeste da Bacia do Tucano-Jatobá, além da presen-
ça de metaconglomerados e metavulcânicas.

Uma idade-modelo Sm-Nd (TDM) com 1,17Ga foi
obtida por Van Schmus et al. (1995), numa seqüên-
cia bandada (Grupo Macururé, de Santos et al.,
1998) da estrutura braquissinformal de Nossa Se-
nhora de Lourdes (SE).

Tal valor representa a idade da separação man-
télica da rocha-fonte dos metassedimentos daque-
la região, sugerindo que os mesmos sejam neopro-
terozóicos e, pelo menos os litótipos do braquissin-
forme de Nossa Senhora de Lourdes (MNm1) e cor-
relatos, seriam deste período. Nesta concepção,
todo o Grupo Macururé seria de idade neoprotero-
zóica ou, alternativamente, os litótipos destas duas
regiões, constituem uma seqüência distinta e mais
jovem do que o Grupo Macururé.

3.3 Plutonismo Mesoproterozóico
(M�1, M�2 e M�2)

A primeira atividade magmática mesoproterozói-
ca (M� 1), reconhecida no presente trabalho, é re-
presentada por um plutonismo anorogênico (augen

gnaisses de Taquaritinga do Norte), no Terreno Rio
Capibaribe, enquanto que a segunda atividade
magmática (M� 2 e M� 2) ocorreu no final do Meso-
proterozóico e início do Neoproterozóico (1,1 a
0,95Ga), correspondendo ao plutonismo sintectô-
nico ao Evento Cariris Velhos. As principais carac-
terísticas dos rochas metaplutônicas destes perío-
dos, encontram-se sumarizadas no quadro 3.10.

O plutonismo anorogênico é caracterizado pelos
augen gnaisses da região de Taquaritinga do Norte
(PE), o qual foi estudado por Sá et al. (1997), auto-
res estes que relatam os dados litoquímicos deste
plutonismo como de caráter metaluminoso e anoro-
gênico/intraplaca.

Os autores supracitados também obtiveram,
para estes augen gnaisses, um diagrama concór-
dia U-Pb (em zircão), com idade de intercepto su-
perior de 1.521� 7Ma (figura 3.9a).

Avaliando estes dados, juntamente com as infor-
mações estruturais e geocronológicos (Ar-Ar) de
Neves (1996), Sá et al. (1997) ressaltam que a de-
formação/foliação observada no augen gnaisses
pode ser de idade Cariris Velhos, em consonância
com as sugestões de Santos & Medeiros (1997).

Ainda neste enfoque, foram aqui reinterpretados
os dados geocronológicos (Rb-Sr) obtidos por Hama
et al. (1978), utilizando-se apenas as amostras dos
augen gnaisses de Taquaritinga do Norte (PE), ob-
tendo-se uma idade de 1.043� 56Ma (figura 3.9b). Tal
valor reforça a presença do Evento Cariris Velhos na
região, aparentemente confirmando a hipótese ante-
riormente levantada por Santos & Mendes (1982).

Apesar de apresentar uma razão inicial (R0) ele-
vada (0,729), em comparação com outros metagra-
nitóides do Domínio da Zona Transversal e do Ter-
reno Pernambuco-Alagoas, valores semelhantes
(0,725 a 0,749), são referidos em outros granitóides
anorogênicos, como por exemplo nos granitóides
mesoproterozóicos da região central da América
do Norte, referidos por Anderson (1983).
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Quadro 3.9 – Associações litológicas do Grupo Macururé.

Unidade Descrição Referências

Grupo Macururé

(MNm)

Xistos pelíticos e metassiltitos com freqüentes níveis quartzíticos, além de
raros metaconglomerados polimíticos e metavulcânicas ácidas a interme-
diárias (MNm1).

Biotita-granada xistos/gnaisses e metarritmitos com intercalações de
quartzitos e metacarbonatos (MNm2).

Metassiltitos e filitos rítmicos (MNm3).

Xistos/metapelitos indiscriminados(MNm4).

Silva Filho et al. (1979)

Santos & Souza (1988)

Davison & Santos (1989)

Silva (1992)

Silva et al. (1995)

Santos et al. (1998)
Formação Santa Cruz – Quartzitos puros, silimaníticos e micáceos (MNm5),
com intercalações de xistos (MNm5x).



Correlacionando as rochas metaplutônicas da por-
ção leste do Terreno Pernambuco-Alagoas com o
plutonismo anorogênico do Terreno Rio Capibaribe,
bem como os supracitados litótipos descritos por
Santos (1995 e 1998) com as litologias da porção
oeste do Terreno Pernambuco-Alagoas, a porção
leste deste terreno também foi considerada como
uma entidade mesoproterozóica, conforme realçado
nos dados geocronológicos referidos a seguir.

Uma idade U-Pb em zircão, de 1.577� 73Ma, e
uma idade-modelo Sm-Nd (TDM) de 1,98Ga, foram
obtidas por Van Schmus et al. (1995) em rochas
gnáissicas (oeste de Palmeira dos Índios-AL) e a
reinterpretação de dados Rb-Sr de Pessôa et al.
(1978), em ortognaisses encaixantes do sienito de
Cachoeirinha-PE, fornecem um valor de 1.523Ma,
conforme ilustrado na figura 3.10.

Este valor Rb-Sr, apesar de apresentar um
MSWD elevado, pode ser considerado consistente
(juntamente com a idade U-Pb de Palmeiras dos
Índios), tendo em vista sua similaridade com a ida-
de do augen gnaisse anorogênico (U-Pb de
1.521Ma) referido por Sá et al. (1997) na região de
Taquaritinga do Norte-PE (Terreno Rio Capibaribe),
além dos augen gnaisses da porção leste do Terre-
no Pernambuco-Alagoas serem encontrados como
xenólitos em ortognaisses migmatíticos. Com isto,
pelos menos parte dos augen gnaisses e ortognais-
ses da porção leste do Terreno Pernambu-
co-Alagoas, podem ser preliminarmente correlaci-
onados a um dos eventos anorogênicos do Meso-
proterozóico.

No âmbito do Domínio da Zona Transversal e
porção oeste do Terreno Pernambuco-Alagoas
(sul/sudoeste de Floresta-PE) a atividade magmáti-
ca mesoproterozóica é vasta (quadro 3.10), onde
Santos (1995 e 1998) descreve metamáficas/meta-
ultramáficas (M� 2) pré-colisionais (Suíte Serrote
das Pedras Pretas) e metagranitóides (M� 2s e M� 2r)
sin-colisionais ao Evento Cariris Velhos.

A suíte metamáfico-ultramáfica (M� 2) ocorre pre-
dominantemente no Terreno Alto-Pajeú (Suíte Serro-
te das Pedras Pretas) e foi descrita por Veronese et
al. (1985) e Santos (1995), sendo, alguns corpos da
porção oeste do Terreno Pernambuco-Alagoas, cor-
relacionáveis a esta suíte. Segundo estudos litoquí-
micos de Beurlen (1988) e Santos (1995), composi-
cionalmente são similares a basaltos e picritos de
uma série toleiítica, com os elementos terras-raras
assemelhando-se aos de suítes calcialcalinas.

Entretanto, a presença do plutonismo sintectôni-
co ao Evento Cariris Velhos (evidenciado na porção
oeste do Terreno Pernambuco-Alagoas) também
deve ser considerado na porção leste do Terreno
Pernambuco-Alagoas, em virtude da idade-modelo
Sm-Nd (TDM) de 1,37Ga obtida por Van Schmus et
al. (1995) em ortognaisses aqui considerados
como pré-brasilianos.

O plutonismo sintectônico Cariris Velhos, foi ca-
racterizado inicialmente por Santos (1995) em me-
tagranitóides situados a nordeste de Floresta (PE).
A partir de estudos litoquímicos e geocronológicos,
tal autor descreve uma suíte granítica-migmatítica
peraluminosa (metagranitóides do tipo Recanto/Ria-

– 24 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

Quadro 3.10 – Metaplutônicas e migmatitos mesoproterozóicos da Folha Aracaju NE.

Unidade Descrição Referências

M� 2s
Granada-biotita-moscovita migmatitos e metamonzogranitos (menos comumente
metassienogranitos), leucocráticos. Suíte granítica-migmatítica peraluminosa.

Santos (1995)

Santos (1998)

M� 2r

Biotita ortognaisses leucocráticos, por vezes com anfibólio e/ou clinopiroxênio, de
composição granítica, quartzo-monzonítica, granodiorítica e trondhjemítica. Suíte
calcialcalina e trondhjemítica.

M� 2o
Biotita ortognaisses, finos a médios, de composição geralmente granítica a tonalítica
(muito raramente quartzo-diorítica), com porções migmatíticas.

Santos et al. (1976)

Santos & Leal (1977)

M� 2a

Biotita augen gnaisses e ortognaisses (por vezes com anfibólio) grossos, de compo-
sição granítica a tonalítica e quartzo-monzonítica/monzodiorítica, contendo enclaves
máficos anfibolitizados e porções migmatíticas.

Este trabalho

M� 2

Metaperidotitos, metapiroxenitos, tremolititos, crossititos com ou sem granada
(“eclogitos” retrometamorfizados), metagabros e metabasaltos. Suíte Serrote das Pe-
dras Pretas (metamáfico-ultramáfica).

Lima et al. (1985)

Beurlen (1988)

Santos (1995)

M� 1
Biotita-anfibólio augen gnaisses (M� 1a) e ortognaisses (M� 1o) de composição graníti-
ca a granodiorítica e quartzo-sienítica. Suíte Serra de Taquaritinga.

Neves (1996)

Sá et al. (1997)

M� i Ortognaisses e migmatitos indiscriminados.



cho do Forno), que ocorrem geralmente na forma
de sheets no âmbito do Terreno Alto Pajeú, e uma
suíte calcialcalina-trondhjemítica (metagranitóides
do tipo São Pedro/Riacho das Lages), esta no Ter-
reno Alto Moxotó.

Os dados isotópicos referidos por Santos (1995)
e Van Schmus et al. (1995) para os metagranitóides
do tipo Recanto/Riacho do Forno, consistem em
determinações U-Pb em zircão com idades entre

1.037 a 999Ma, idades-modelo Sm-Nd (TDM) de 1,3
e 1,6Ga e � Nd(1,0) de –1,8 e +0,8.

Posteriormente, outras determinações geocro-
nológicas identificaram a presença do magmatis-
mo Cariris Velhos no Domínio da Zona Transversal,
como os trabalhos de Brito Neves et al. (1995), Ko-
zuch et al. (1997), dentre outros.

Além destes ortognaisses supracitados, vários
outros com natureza petrológica e posicionamento
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Figura 3.9 – Dados geocronológicos do augen gnaisse de Taquaritinga do Norte (PE). A) diagrama U-Pb
(em zircão) com dados de Sá et al. (1997); B) diagrama Rb-Sr (rocha total)

com amostras de Hama et al. (1978).
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Figura 3.10 – Diagramas geocronológicos de ortognaisses mesoproterozóicos do Terreno Pernambuco-Alagoas.
A) U-Pb em zircão de ortognaisses de Palmeira dos Índios-AL, segundo dados de Van Schmus et al. (1995);

B) Rb-Sr (rocha total) de ortognaisses encaixantes do sienito de Cachoeirinha (PE),
segundo reinterpretação de dados de Pessôa et al. (1978).



tectônico indiscriminados, são observados no âm-
bito da Folha Aracaju NE e referidos como M� i.

3.4 Plutonismo Mesoproterozóico/
Neoproterozóico (MN�)

Neste item, foram agrupados leucogranitóides pre-
dominantemente peraluminosos, que às vezes apre-
sentam uma foliação evidente ou tênua, sempre con-
tendo biotita-granada (MN� g), biotita-moscovita
(MN� m) ou biotita-cordierita (MN� c). Tais litótipos foram
cartografados na porção nordeste do Terreno Per-
nambuco-Alagoas, sendo aqui considerados como
granitóides posicionados no final do Evento Cariris Ve-
lhos (Mesoproterozóico a Neoproterozóico), ou como
do cedo a sinbrasiliano (Neoproterozóico).

Datações geocronológicas nestes granitóides
são escassas, entretanto, ressaltam-se ida-
des-modelo Sm-Nd (TDM) obtidas por Silva Filho et
al. (1997a) em leucogranitóides da região de Ange-
lim, Quipapá e Panelas (PE), com valores variando
entre 1,8 a 2,2Ga, incluindo além destes plútons, o
leucogranitóide com granada da serra da Catinga
Branca (granitóide de Tará, referido por Santos et
al., 1996), indicando uma idade paleoproterozóica
para a fonte destes granitóides.

A presença da supracitada foliação e dos valo-
res elevados de TDM (Sm-Nd) destes leucogranitói-
des, levaram incertezas com relação ao período de
posicionamento destas rochas.

3.5 Plutonismo Neoproterozóico/Cambriano

Este corresponde à intensa atividade magmática
correlacionada com a Orogênese Brasiliana da
Província Borborema, sendo representada, na Fo-
lha Aracaju NE, por inúmeros corpos com formas
diversas, por vezes constituindo extensos batólitos.

Na presente integração geológica, este plutonismo
foi classificado, em primeira instância, de acordo com
o seu posicionamento tectônico em relação ao Evento
Brasiliano (cedo a sin, sin a tardi, tardi a pós e
pós-tectônico), levando-se em conta suas relações de
campo e os dados geocronológicos disponíveis na li-
teratura. Numa segunda instância, foram utilizadas as
características petrológicas dos plútons, com o intuito
de refinamento da classificação (quadro 3.11).

3.5.1 Plutonismo Cedo a Sintectônico (N�1)

Este foi considerado como a primeira (?) ativida-
de magmática brasiliana da Folha Aracaju NE, ge-
ralmente constituída por granitóides crustais (nor-

malmente apresentando uma foliação evidente),
predominantemente peraluminosos (com biotita,
moscovita e/ou granada).

Tais granitóides afloram ao sul do Lineamento
Pernambuco, sendo representados no Terreno Ca-
nindé-Marancó pelas suítes Garrote (N� 1g) e Serra
Negra (N� 1n)

Silva Filho et al. (1997b) apresentaram ida-
des-modelo Sm-Nd (TDM) de 1,66Ga (� Nd(0,6) = -4,4)
para a Suíte Serra Negra (N� 1n), e 1,16Ga (� Nd(0,6) =
-19) para a Suíte Garrote (N� 1g). Tais valores sugerem
que a primeira suíte tenha uma fonte de idade paleo-
proterozóica (estateriana), enquanto que a segunda
seria mesoproterozóica (esteniana). Estes valores de
TDM não descartam a possibilidade de tratar-se de
granitóides Cariris Velhos (1,2 a 0,95Ga).

3.5.2 Plutonismo Sin a Tardi-Tectônico
(N�2 e N�2)

Na região limítrofe entre os terrenos Pernambu-
co-Alagoas e Canindé-Marancó, o plutonismo sin a
tardi-tectônico engloba a suíte toleiítica de Canindé
(N� 2) e granitóides a quartzo azul (N� 2cr), os quais
podem estar demarcando, juntamente com os inú-
meros outros corpos magmáticos presentes na-
quela região (N� 2k e N� 3), uma sutura entre os terre-
nos Canindé-Marancó e Pernambuco-Alagoas.

A suíte toleiítica de Canindé (N� 2) foi caracteriza-
da litoquimicamente por Bezerra (1992), onde, nos
leucogabros, Silva Filho et al. (1997b) referem-se a
uma idade-modelo Sm-Nd (TDM) de 0,94Ga (� Nd(0,6)
= +4,4), evidenciando tratar-se de material juvenil
do Neoproterozóico. Para os granitóide de Currali-
nho (N� 2cr), os dados geocronológicos são restritos
a uma idade K-Ar (biotita) de 611� 18Ma, obtida por
Gava et al. (1983).

Granitóides calcialcalinos normais (N� 2c) e de alto
potássio (N� 2k) são os representantes finais deste
plutonismo, onde os calcialcalinos normais da Folha
Aracaju NE estão restritos ao Terreno Piancó-Alto Brí-
gida (referidos na literatura como tipo “Conceição”),
enquanto que os granitóides calcialcalinos de alto
potássio ocorrem em vários terrenos (quadro 3.1).

Com relação à suíte calcialcalina normal (grani-
tóides tipo Conceição), Sial (1993) apresenta uma
isócrona Rb-Sr (rocha total) com idade de
633� 0,9Ma (MSWD=0,08); enquanto que ida-
des-modelo Sm-Nd (TDM de 1,23 a 1,41Ga) e deter-
minações de � Nd(0,6) (-1,2 a -3,3) são apresentadas
essencialmente por Van Schmus et al. (1995), as
quais indicam uma idade mesoproterozóica para a
fonte destes granitóides.
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Quadro 3.11 – Características do plutonismo brasiliano da Folha Aracaju NE.

Plutonismo Descrição Exemplo Referência

Pós

�� 4 Diopsídio gabros/dioritos de grã média. Ingazeira-PE Este trabalho

�� 4

Biotita granitos, granodioritos e quartzo monzonitos (pre-
dominantes), leucocráticos. Suíte metaluminosa/alcali-
na.

Barra do Silva-PE

Sa. Engabelada-PB

Prata-PB

Melo et al. (1995 e 1996)

Santos (1998)

Tardi

a

Pós

N� 3h

Anfibólio-quartzo sienitos, sienitos e quartzo monzonitos,
com clinopiroxênio e/ou biotita, além de alcalifeldspato
granitos e granitos. Pode conter xenólitos de metabási-
cas. Suíte shoshonítica peralcalina (N� 3h1) e/ou metalu-
minosa (N� 3h2).

Toritama-PE

Cachoeirinha-PE

Serra do Catu-AL

Curituba-SE

Pajeú-PE

Sa. Arapuá-PE

Guimarães (1989)

Silva Filho & Guimarães (1995)

Guimarães & Silva Filho (1997)

Silva Filho et al. (1997a)

N� 3p

Alcalifeldspato granitos/sienitos, quartzo sienitos e
quartzo monzonitos com proporções variáveis de biotita,
hornblenda e piroxênio, podendo conter enclaves de
mica piroxenitos. Suíte ultrapotássica/peralcalina.

Triunfo-PE

Moderna-PE

Serra do Man-PE

Santos & Vasconcelos (1973)

Ferreira (1991)

Ferreira et al.(1997b)

N� 3l

Biotita leucogranitos/granodioritos eqüigranulares, mé-
dios, com granada, podendo predominar moscovita
e/ou turmalina. Possui porções migmatíticas e megaxe-
nólitos de metabásicas, calcários/mármores e anfiboli-
tos. Suíte peraluminosa.

Sítio dos Nunes-PE

Ouro Branco-AL

Xingó-BA

Santos (1977)

Guimarães & Silva Filho (1995)

Pessôa et al. (1996)

Sin

a

Tardi

N� 2k

Biotita-anfibólio granitos a quartzo monzonitos (por ve-
zes com piroxênio) e fácies sieníticas, com textura gros-
sa a porfirítica (algumas porções com granulação
fina/média), apresentando enclaves dioríticos (N� 2k); ter-
mos dioríticos de granulação fina, podem predominar
(N� 2kd). Suíte metaluminosa K-calcialcalina.

Arcoverde-PE

Sa. Japecanga-PE

Fazenda Nova-PE

Conc. Creoulas-PE

Riacho do Icó-PE

Buique-PE

Sant. Ipanema-AL

Sítios Novos-SE

Santos (1977)

Sial (1986)

Santos (1995)

Neves (1996)
Mariano & Silva (1996)

Silva Filho et al. (1997a,b,c,d)

Brasilino et al. (1998)

N� 2c

Anfibólio-biotita granodioritos/tonalitos eqüigranulares,
grossos com alguns autólitos máficos e clots de anfibó-
lio. Suíte calcialcalina granodiorítica.

Conceição-PB
Almeida et al. (1967)

Sial (1986)

N� 2cr

Quartzo dioritos e granitos/monzodioritos, porfiríticos,
com hornblenda, biotita e quartzo azul, além de freqüen-
tes autólitos máficos e xenólitos de migmatitos.

Curralinho-SE
Bezerra (1992)

Santos et al. (1998)

N� 2

Gabros, troctolitos, noritos, anortositos, hornblenditos,
piroxenitos e peridotitos. Suíte Canindé (toleiítica). Canindé-SE

Santos & Souza (1988)

Bezerra (1992)

Silva Filho et al. (1997b)

Cedo

a

Sin

N� 1n

Augen gnaisses de composição granodiorítica/quartzo-
monzonítica, com biotita-moscovita e/ou granada, local-
mente apresentando xenólitos de anfibolitos. Suíte Serra
Negra (peraluminosa).

Serra Negra-SE
Santos & Souza (1988)

Silva Filho et al. (1997b)

N� 1g

Ortognaisses finos a médios e augen gnaisses, miloníti-
cos, apresentando composição granítica, com biotita,
moscovita e/ou granada. Suíte Garrote (peraluminosa ?).

Garrote-SE
Santos & Souza (1988)

Silva Filho et al. (1997b)

? N� i Granitóides indiscriminados. – –



Tais valores isotópicos assemelham-se aos da suíte
calcialcalina de alto potássio (N� 2k), à exceção da ida-
de U-Pb (em zircão) de 750� 20Ma obtida por Santos
(1995) no granito Riacho do Icó (PE), e valores, por ve-
zes, mais elevados de TDM (1,9Ga) e � Nd(0,6) (-12,2)
apresentados na suíte de alto potássio.

As similaridades isotópicas e litoquímicas entre es-
tas duas suítes, levaram Santos & Medeiros (1997) a
proporem, no Domínio da Zona Transversal, que as
mesmas façam parte de uma mesma supersuíte.

3.5.3 Plutonismo Tardi a Pós-Tectônico (N�3)

Este plutonismo é representado por três suítes
magmáticas petrograficamente e litoquimicamente
distintas, sendo uma leucocrática peraluminosa
(N� 3l), bastante expressiva no Terreno Pernambu-
co-Alagoas, e ausente nos terrenos Alto Moxotó e
Piancó-Alto Brígida.

Estudando estes granitóides peraluminosos na
região de Xingó (SE), Silva Filho et al. (1997b) apre-
sentaram determinações de idades-modelo Sm-Nd
(TDM de 2,32 e 1,39Ga) e � Nd(0,6) (-2,3 e -1,0), onde
os valores mais baixos são encontrados entre os
neossomas migmatíticos desta suíte.

A segunda suíte congrega termos ultrapotássi-
cos/peralcalinos (N� 3p), presentes nos terrenos Rio
Capibaribe e Alto Pajeú, sendo os exemplos melho-
res estudados, aqueles do Terreno Alto Pajeú,
como os batólitos de Serra do Man (PE) e correla-
tos, além do batólito de Triunfo-PE (este último aflo-
rante imediatamente a norte da Folha Aracaju NE).

No plúton de Serra do Man (PE), Ferreira et al.
(1997b) referem-se a uma idade isocrônica Rb-Sr
de 580� 5Ma, além de idade-modelo Sm-Nd (TDM)
de 1,8Ga. Tais valores indicam uma fonte paleo-
proterozóica para esta suíte, denotando um longo
período durante a ascensão e o alojamento do
plúton.

A terceira suíte consiste em litótipos shoshoníti-
cos peralcalinos a metaluminosos (N� 3h), aflorantes
nos terrenos Canindé-Marancó, Pernambu-
co-Alagoas e Alto Pajeú.

Nesta última suíte, determinações geocronológi-
cas (Rb-Sr) realizadas por Pessôa et al. (1978), Gui-
marães & Silva Filho (1997) e Silva Filho et al.
(1997b), variam entre 585 e 617Ma (plútons de Tori-
tama-PE, Serra do Catu-AL e Curituba-SE), por ve-
zes com valores elevados de MSWD. Entretanto,
Guimarães & Silva Filho (1997) obtiveram uma ida-
de (U-Pb em zircão) de 592� 7Ma, o qual deve ser o
valor mais preciso para a idade desta suíte.

As idades-modelo Sm-Nd (TDM) apresentadas
pelos referidos autores variam entre 1,4 a 2,0Ga,
sugerindo uma fonte paleoproterozóica/mesopro-
terozóica para os litótipos desta suíte.

3.5.4 Plutonismo Pós-Tectônico (��4 e ��4)

Este plutonismo ocorre nos terrenos Alto Moxotó,
Alto Pajeú e Pernambuco-Alagoas, tendo como prin-
cipais representantes, os plútons descritos/correla-
cionáveis como granitóides do tipo A/intraplaca por
Guimarães et al. (1996) e Melo et al. (1996), bem
como aqueles granitóides referidos por Lima et al.
(1985) e Santos (1998), como tipo Barra do Silva.

Entre os granitóides do tipo Barra do Silva, é res-
saltado o corpo/dique de Pitombeira (PE), o qual
corta (com direção aproximadamente norte-sul) o
Lineamento Pernambuco, denotando ser um pluto-
nismo pós-tectônico.

Uma isócrona Rb-Sr foi obtida por Melo et al.
(1996) com idade de 512� 30Ma no granitóide de
Prata-PB (a norte da Folha Aracaju NE), sugerindo
tratar-se de um magmatismo cambriano.

Um corpo com forma circular (plúton de Ingazei-
ra-PE), que trunca a foliação tectônica regional do
Terreno Pernambuco-Alagoas, nas adjacências da
localidade de Ingazeira (6km a sudoeste de Ventu-
rosa-PE) e possui composição gabróica/diorítica
(�� 4), foi preliminarmente englobado no plutonismo
pós-tectônico.

Alguns enxames de diques observados no Do-
mínio da Zona Transversal, como os de Sucuru
(PB), Tavares (PB), Manaíra/Princesa Isabel (PB) e
Salgueiro/Terra Nova (PE), situados ao norte da Fo-
lha Aracaju NE, podem estar correlacionados a
este episódio magmático. Nesta concepção, res-
salta-se a idade isocrônica Rb-Sr de 515� 20Ma,
obtida por Silva Filho & Guimarães (1990), nos di-
ques de Salgueiro/Terra Nova (PE), a qual é bastan-
te similar à idade obtida por Melo et al. (1996) no
granitóide de Prata (PB).

3.5.5 Plutonismo de Natureza Indiscriminada
(N�i)

Neste item, estão englobados aqueles granitói-
des considerados como neoproterozóicos, que
ainda não foram alvo de estudos detalhados. Por-
tanto, a sua caracterização petrológica e posicio-
namento durante o Evento Brasiliano (sin, tardi ou
pós-tectônico) ainda são incertos.
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3.6 Bacias do Tucano-Jatobá, Fátima, Betânia,
Carnaubeira e Mirandiba

Estas bacias representam as seqüências fane-
rozóicas de maior expressão cartográfica da Fo-
lha Aracaju NE. Bueno et al. (1994) descrevem a
evolução tectônica da Bacia do Tucano Nor-
te-Jatobá, segundo os estágios de sinéclise (Paleo-
zóico), pré-rifte (Jurássico-Cretáceo), rifte (Cretá-
ceo/Berriasiano-Aptiano) e pós-rifte (Cretá-
ceo/Aptiano).

O quadro tectono-estratigráfico dessas bacias é
apresentado no quadro 3.12.

3.6.1 Sinéclise Paleozóica

Este estágio desenvolveu-se durante o Siluriano ao
Permiano, quando da deposição do Grupo Jatobá e
das formações Curituba e Santa Brígida, cujas carac-
terísticas principais são resumidas na figura 3.11.

3.6.1.1 Grupo Jatobá

Este grupo ocorre, principalmente, na borda les-
te da Bacia do Tucano-Jatobá, sendo representado
pelas formações Tacaratu e Inajá, as quais corres-
pondem à porção basal da sedimentação fanero-
zóica na região.

Formação Tacaratu (SDt)

Os sedimentos desta formação foram inicialmen-
te descritos na serra do Tacaratu e na localidade
homônima, situada no Estado de Pernambuco.

A Formação Tacaratu repousa em discordância
sobre rochas pré-cambrianas, enquanto que o seu
contato com a Formação Inajá é gradacional, tendo
sido cartografadas nas bacias do Tucano-Jatobá,
Fátima, Betânia, Carnaubeira e Mirandiba.

Devido à ausência de conteúdo fossilífero, a ida-
de siluro-devoniana desta formação foi proposta
por Ghignone (1979), com base nas suas similari-
dades com o Grupo Serra Grande, da Bacia do Par-
naíba.

Formação Inajá (Di)

Na região da Folha Aracaju NE, tal formação aflo-
ra na Bacia do Jatobá, onde foi designada formal-
mente por Barreto (1968), na cidade de Inajá.

Seus constituintes possuem origem marinha
rasa, representando sucessivas variações do nível
do mar, ocorridas durante o Devoniano.

3.6.1.2 Formação Curituba (Cc)

Esta formação aflora no graben de Santa Brígida
(Bacia do Tucano Norte), onde repousa em discor-
dância sobre os sedimentos da Formação Tacaratu.

Apesar de ser uma unidade afossilífera, por simi-
laridades com seqüências em outras bacias, vários
autores a consideram como de idade carbonífera,
formada através de uma sedimentação em ambiente
continental/marinho raso, com influências glaciais.

3.6.1.3 Formação Santa Brígida (Psb)

A Formação Santa Brígida aflora no graben de
designação homônima, na Bacia do Tucano Norte,
tendo sido atribuída por Ghignone (1979) uma ida-
de permiana para seus litótipos.

Sua porção basal (Membro Caldeirão) repre-
senta um sistema fluvial entrelaçado (seqüência
desértica com leques aluviais, fan deltas, dunas e
wadis), enquanto que sua porção superior (Mem-
bro Ingá) seria de ambiente lacustre com depósi-
tos distais de dunas, interdunas e sabkhas.

3.6.2 Seqüência Pré-Rifte

A seqüência pré-rifte da Bacia do Tucano-Jatobá,
cartografada na região, corresponde aos sedimen-
tos do Grupo Brotas, representados pelas forma-
ções Aliança e Sergi (figura 3.12), as quais foram de-
positadas durante o Tithoniano (Jurássico).

A Formação Itamaracá, também pertencente ao
estágio pré-rifte, de idade berriasiana (Cretáceo),
não aflora na região da Folha Aracaju NE.

3.6.2.1 Formação Aliança (Ja)

Esta formação aflora tanto na Bacia do Tuca-
no-Jatobá, quanto na de Mirandiba, sempre repousan-
do em discordância com as unidades sobrejacentes.

Corresponde a um sistema flúvio-eólico (Mem-
bro Boipeba), onde regiões inundadas proporcio-
naram a formação de um ambiente lacustre (Mem-
bro Capianga).

3.6.2.2 Formação Sergi (Js)

Na região estudada, esta formação aflora tanto
na Bacia do Tucano como na Bacia do Jatobá.

Estudando parte da Bacia Tucano Norte, Mene-
zes Filho et al. (1988) descreveram seu contato (ba-
sal) com a Formação Aliança, como gradacional
e/ou interdigitado.
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Sua sedimentação ocorreu em ambiente fluvial,
com contribuição eólica (dunas e interdunas). Neste
contexto, as formações Sergi e Aliança (Grupo Bro-
tas) correspondem a uma seqüência continental de-
positada no estágio pré-rifte da Bacia Tuca-
no-Jatobá.

3.6.3 Seqüência Sin-Rifte

As seqüências reconhecidas na região corres-
pondem aos sedimentos dos grupos Santo Amaro
(Formação Candeias-Kc) e Ilhas (Ki), além do Gru-
po Massacará (Formação São Sebastião-Kss),
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Formação
Tacaratu

Formação
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Formação Exu

Formação Santana

Formação Marizal

Formação
São Sebastião

Grupo Ilhas

Formação
Candeias

Ke
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Km

Kss

Kmu
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Kpe
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Psb

Cc
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SDt SDt SDt SDm

Formação Sergi

Formação Aliança Ja
Formação

Aliança

Formação
Santa Brígida

Formação Curituba

Formação Inajá

Formação Muribeca

Formação
Coqueiro Seco

Formação Penedo

Formação Barra de Itiúba

250

290

365

410

438

145

113

95

65

150

Cretáceo
Superior

Cretáceo
Inferior

Margem
Passiva

Jurássico

Sin-Rifte

Pré-Rifte

Sinéclise

Permiano

Devoniano

Siluriano

Km Formação
Marizal

Quadro 3.12 – Relações tectono-estratigráficas das bacias fanerozóicas da Folha Aracaju NE.

Unidade Descrição
Ambiente

Deposicional

Marinho raso a
restrito

Marinho raso

Marinho raso

Fluvial (leques
aluviais e fluvial

braided)

Arenitos finos, siltitos, folhelhos e raros níveis de areni-
tos grossos. Apresentam estratificações cruzadas e
marcas onduladas.

Arenitos, folhelhos, ritmitos e diamictitos.

Conglomerados e arenitos grossos a finos, com estrati-
ficações plano-paralelas, cruzadas e acanaladas, apre-
sentando porte médio ou grande.

Arenitos, folhelhos, carbonatos silicificados, siltitos, tem-
pestitos e . Apresentam estratificações tabula-
res e acanaladas, e ondulações truncadas. No Membro
Ingá são encrontradas brechas, e estromatólitos
colunares.

red beds

tepees

Formação Santa Brígida
(Psb)

Formação Curituba
(Cc)

Formação
Inajá
(Di)

Formação
Tacaratu

(SDt)

Grupo

Jatobá

Figura 3.11 – Sumário das principais características das unidades depositadas na sinéclise paleozóica
da Bacia do Tucano-Jatobá e correlatas.



onde os dois primeiros são individualizados na Ba-
cia do Tucano, enquanto que na Bacia do Jatobá
são cartografados indistintamente (Kci).

3.6.3.1 Grupo Santo Amaro/Formação
Candeias (Kc)

Esta formação é caracterizada por sedimentos
depositados em ambiente lacustre, apresentando
um rico conteúdo fossilífero.

Baseado neste conteúdo fossilífero, Ghignone
(1979) atribuiu sua idade ao Cretáceo Inferior, e
correlacionou-a, dentre outras, com a Formação
Barra de Itiúba, da Bacia de Sergipe-Alagoas.

3.6.3.2 Grupo Ilhas (Ki)

Sua sedimentação ocorreu em planícies e fren-
tes deltaicas dos lagos existentes no estágio
sin-rifte desta bacia.

Baseadonoseuconteúdo fossilífero, sua idadeérefe-
rida na literatura como neocomiana (Cretáceo Inferior).

3.6.3.3 Grupo Massacará/Formação São
Sebastião (Kss)

Os litótipos desta formação são constituídos por
arenitos com intercalações de siltitos e folhelhos,
os quais apresentam estratificações cruzadas.
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Sin-

Rifte

Pré-

Rifte
Lacustre e

flúvio-eólico

Flúvio-eólico

Arenitos médios a grossos, arenitos calcíferos, síl-
ticos, margas, folhelhos calcíferos, evaporitos e al-
gum calcário. Possuem estratificações, plano-para-
lelas e cruzadas.

Arenitos médios a grossos, feldspáticos, com níveis
conglomeráticos. Apresentam estratificações cruza-
das. acanaladas ou tabulares, além de marcas on-
duladas.

Planície e frente
deltaica

Lacustre

Lacustre com
influência marinha

Arenitos finos a grossos com intercalações de
siltitos e folhelhos.

Sedimentos pelíticos (folhelhos) com intercala-
ções de calcário e esparsas lentes arenosas.

Ritmitos arenosos, siltitos e folhelhos com la-
minações plano-paralelas, estratificações cru-
zadas de pequeno porte, ondulações e mar-
cas de sola.

Conglomerados e arenitos conglomeráticos
feldspáticos, além de intercalações
irregulares e descontínuas de argilitos
sílticos, calcários e folhelhos betuminosos.
São encontradas estratificações cruzadas
acanaladas de médio a grande porte.

Folhelhos escuros e calcários laminados, com
intercalações de argilitos, margas e gipsita
(Ks) . Predominância de calc i lu t i tos
carbonosos, calcíticos e laminados (Ksc).

Fluvial

Leques aluviais e
fluviais

Fluvial
entrelaçado e
meandrante

Margem

Passiva–Pós-

Rifte

Evolução
Tectônica

Ambiente
Deposicional

Descrição

Arenitos caulínicos de granulometria variável,
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Figura 3.12 – Sumário das principais características das unidades dos estágios pré, sin e pós-rifte
da Bacia do Tucano-Jatobá e correlatas.



Sua sedimentação ocorreu em ambiente fluvial,
durante o Barremiano.

3.6.4 Seqüência Pós-Rifte

O estágio pós-rifte desenvolveu-se a partir do Aptia-
no, com a sedimentação da Formação Marizal (Km) e
do Grupo Araripe (Formação Santana-Ks e Formação
Exu-Ke), conforme referidos na figura 3.12.

3.6.4.1 Formação Marizal (Km)

A Formação Marizal aflora em vastas áreas da
Bacia do Tucano-Jatobá e, restritamente, na Ba-
cia de Mirandiba. É constituída, essencialmente,
por termos psamíticos-psefíticos com níveis argi-
losos.

Segundo Ghignone (1979), o conteúdo fossilífe-
ro desta formação, revela uma idade barremia-
na-aptiana (Cretáceo Inferior), sendo então correla-
cionada com a Formação Muribeca, da Bacia de
Sergipe-Alagoas.

3.6.4.2 Grupo Araripe

Este grupo é constituído por sedimentos pós-rifte
das formações Santana e Exu, descritas inicialmen-
te por Braun (1966), as quais correspondem aos úl-
timos sedimentos cretáceos depositados na Bacia
do Tucano-Jatobá.

Formação Santana (Ks)

A Formação Santana foi designada inicialmente
por Beurlen (1971) e adotada por Ponte & Appi
(1990), na Bacia do Araripe. Na Bacia do Tuca-
no-Jatobá, estes sedimentos afloram nas serras do
Tonã, Piriquito e Negra.

Esta unidade é constituída por rochas pelíticas,
carbonáticas e evaporíticas, podendo predominar
termos calcários (calcilutitos), os quais foram depo-
sitados durante o Aptiano-Albiano, em ambiente la-
custre com contribuição marinha.

Formação Exu (Ke)

A Formação Exu foi cartografada em pequenas
áreas (porções mais elevadas das serras Negra e
Periquito), depositada sobre a Formação Santana.
À semelhança da Formação Santana, a Formação

Exu também foi inicialmente descrita na Bacia do
Araripe, a partir dos estudos de Beurlen (1962).

Os litótipos da Formação Exu constituem se-
qüências clásticas com intercalações pelíticas, re-
presentantes de uma sedimentação em ambiente
fluvial entrelaçado a meandrante.

3.7 Bacia de São José do Belmonte

Na região da Folha Aracaju NE, a Bacia de São
José do Belmonte é representada por um pequeno
segmento de sua porção sul, onde aflora a Forma-
ção Mauriti, a qual também é referida por alguns
autores como Formação Cariri.

3.7.1 Formação Mauriti (SDm)

A Formação Mauriti, foi formalmente definida por
Gaspary & Anjos (1964), sendo constituída por are-
nitos grossos/conglomeráticos e conglomerados
de matriz síltico-arenosa, com seixos ou blocos de
granito, feldspato, quartzo e siltitos esverdeados.
Observam-se estratificações plano-paralelas e cru-
zadas de médio porte, além de acanaladas, indica-
doras de um ambiente de deposição fluvial.

O seu caráter afossilífero não permite uma exata de-
finição de sua idade, apesar de ser considerada como
correlata à Formação Tacaratu (Siluro-Devoniano) por
Braun (1966). Entretanto, Viana et al. (1993) advoga
sua idade cretácea, ao estudar litótipos similares a es-
tes, nas bacias de Cedro e Araripe, com base na des-
coberta de pegadas de dinossauros.

3.8 Bacia de Sergipe-Alagoas

A Bacia de Sergipe-Alagoas situa-se no litoral
nordeste do Brasil, abrangendo os estados de Ser-
gipe e Alagoas, onde apresenta seqüências depo-
sitadas durante uma evolução pré, sin e pós-rifte.

Na região em apreço, foram cartografados ape-
nas os litótipos do estágio sin-rifte (quadro 3.12), os
quais correspondem ao Grupo Coruripe (figura
3.13) e afloram em estreitas faixas ao longo de al-
guns rios/riachos.

3.8.1 Formação Barra de Itiúba (Kb)

Corresponde à seqüência basal do estágio
sin-rifte, sendo constituída por litótipos pelíticos de
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ambiente lacustre, com alguns corpos arenosos
(provavelmente eólicos), depositados entre o Berria-
siano e o Barremiano (Cretáceo Inferior).

A elevação à categoria de Formação para estes
sedimentos, deve-se a Perella (1963), o qual utilizou
a designação inicialmente proposta por Kreidler &
Andery (1948).

3.8.2 Formação Penedo (Kpe)

Esta unidade foi inicialmente designada de
Membro Penedo por Kreidler & Andery (1948), sen-
do posteriormente elevada à categoria de forma-
ção, por Schaller (1969).

Sobrepondo concordantemente a Formação
Barra de Itiúba, a Formação Penedo representa
uma sedimentação fluvial, desenvolvida pelo asso-
reamento da bacia no Cretáceo Inferior, durante o
Valanginiano-Barremiano.

Na Folha Aracaju NE, a Formação Penedo res-
tringe-se a pequenas áreas ao longo do rio Coru-
ripe.

3.8.3 Formação Coqueiro Seco (Kcs)

Esta formação também restringe-se a pequenas
área ao longo de rios/riachos da porção sudeste da
Folha Aracaju NE, tendo sido definida inicialmente
por Schaller (1969).

É constituída por litótipos carbonáticos, lacustri-
nos (Membro Morro do Chave), contemporâneos
com sedimentos clásticos-terrígenos de ambiente
flúvio-deltaico, depositados durante o Aptiano.

3.8.4 Formação Muribeca (Kmu)

Aflorando em pequenos segmentos da porção
sudeste da Folha Aracaju NE, a Formação Muribe-
ca descrita por Feijó (1994), é constituída princi-
palmente por clastos grossos, folhelhos e evapori-
tos.

Sua deposição representa a transição entre os es-
tágios sin e pós-rifte, precedendo a ruptura definitiva
entre os continentes sul-americano e africano.

3.9 Formações Superficiais Continentais

As formações superficiais são sedimentos ceno-
zóicos que ocorrem em diversas porções da Folha
Aracaju NE, os quais são representados pelo Gru-
po Barreiras, coberturas terciárias e por sedimen-
tos quaternários de origem aluvionar ou elú-
vio-coluvionar.

O Grupo Barreiras (Tb) aflora em uma vasta área
da porção sudeste da Folha Aracaju NE, sendo cons-
tituída por sedimentos terrígenos pouco ou não con-
solidados (arenitos, às vezes conglomeráticos, com
níveis de argilas variegadas, siltitos e laterita). Segun-
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Figura 3.13 – Sumário das formações do Grupo Coruripe, aflorantes na Folha Aracaju NE.



do Andrade (1955) e Bigarella & Andrade (1964), es-
tes litótipos correspondem a duas fases de pedi-
planação que afetaram a costa brasileira.

As Coberturas Terciárias (Tc) são constituídas
por sedimentos detr í t icos/arenosos, elú-
vio-coluvionares, aflorantes principalmente na Ba-
cia do Jatobá e, em menor quantidade, nas bacias
de Mirandiba e Betânia.

A ausência de fósseis no Grupo Barreiras leva in-
certeza quanto à sua idade precisa. Com isto, al-
guns autores a consideram como do Terciário Mé-
dio ao Pleistoceno (Salim et al., 1975), Oligoceno a
Pleistoceno (Mabesoone et al., 1972), ou Plioceno
Inferior a Superior (Suguio et al., 1986).

Os Depósitos Quaternários (QHa e QHe) são
constituídos por sedimentos terrígenos (areias, ar-
gilas e conglomerados), correspondendo a seqüên-
cias aluvionares (QHa) ou elúvio/coluvionares
(QHe).

3.10 Evolução Geológica

O arcabouço tectônico da Folha Aracaju NE foi
delineado a partir da colagem de terrenos, desen-
volvidos através de dois eventos orogênicos suces-
sivos: o evento Cariris Velhos (1,1 a 0,95Ga) e o
Evento Brasiliano (0,75-0,54Ga). Esta colagem en-
volveu fragmentos de embasamentos arquea-
nos/paleoproterozóicos e faixas mesoproterozói-
cas e neoproterozóicas, culminando na congrega-
ção das unidades pré-cambrianas em dois gran-
des domínios tectono-estratigráficos: o Domínio da
Zona Transversal e o Domínio Externo.

Por tratar-se de uma evolução posterior e distinta
das unidades supracitadas (pré-cambrianas/cris-
talinas), a sedimentação fanerozóica será referida
em subitem à parte.

3.10.1 Domínio da Zona Transversal

Este domínio é caracterizado pela amalgamação
de terrenos dominantemente mesoproterozóicos,
que foram justapostos a/ou superpostos por faixas e
klippes neoproteozóicos, sendo todo o conjunto de-
formado e metamorfizado durante o evento orogêni-
co brasiliano, e penetrado por numerosas intrusões
graníticas: cedo, sin e tardi a pós-orogênicas. A tra-
ma principal do domínio é caracterizada por uma
rede anastomosada de zonas de cisalhamento bra-
silianas dextrais de direção E-W, e sinistrais de dire-

ção NE-SW, num modelo descrito por Jardim de Sá
(1994) como de estilo “dominó”.

As rochas mais antigas deste domínio remontam
do Paleoproterozóico (idade U-Pb em zircão de
1,97 a 2,44Ga), correspondendo ao complexo me-
taplutônico de Floresta, do Terreno Alto Moxotó e
correlatos no Terreno Alto Pajeú, bem como ao
Complexo Pão de Açúcar no Terreno Rio Capibari-
be. Tais complexos devem corresponder a frag-
mentos de embasamento soerguidos numa tectôni-
ca contracional (Cariris Velhos).

No Terreno Piancó-Alto Brígida, as supracrustais
são representadas pelo Complexo Metavulca-
no-sedimentar Riacho Gravatá, testemunho de um
rifteamento Cariris Velhos, além de uma seqüência
metassedimentar (Complexo Salgueiro), de prová-
vel evolução neoproterozóica.

Pelo menos no âmbito da Folha Aracaju NE, o
contato entre os terrenos Piancó-Alto Brígida e
Alto Pajeú é delimitado através de uma zona de ci-
salhamento transcorrente brasiliana (zona trans-
corrente sinistral de Fernandes Vieira). Entretanto,
faltam argumentos para afirmar se trata-se de uma
colagem brasiliana de terrenos, ou seria uma cola-
gem decorrida durante a Orogênese Cariris Ve-
lhos (mesoproterozóica) e retrabalhada durante a
Orogênese Brasiliana (neoproterozóica).

Esta restrita presença do plutonismo brasiliano,
pode ser atribuída à ausência de zonas de cisalha-
mento/faixas miloníticas brasilianas no interior do
Terreno Alto Moxotó, tendo em vista que a grande
maioria dos plútons neoproterozóicos do Domínio
da Zona Transversal, estão associados com este
tipo de estrutura.

No Terreno Rio Capibaribe, as atividades meso-
proterozóicas apresentam uma evolução mais
precoce do que nos demais terrenos do Domínio
da Zona Transversal, através do plutonismo ano-
rogênico caliminiano (ca. 1,57Ga) caracterizado
por Sá et al. (1997) nos augen gnaisses de Taqua-
ritinga do Norte (PE). Posteriormente, estes litóti-
pos foram afetados pela Orogênese Cariris Ve-
lhos, a qual imprimiu uma foliação de baixo ângulo
nestes augen gnaisses e, os sobrepôs (juntamen-
te com fragmentos paleoproterozóicos do Com-
plexo Pão de Açúcar) sobre o Complexo Verten-
tes.

No Neoproterozóico, a granitogênese brasiliana
foi bastante intensa na porção sul deste terreno,
sendo responsável pelo alojamento de grandes ba-
tólitos com natureza K-calcioalcalina (sin a tar-
di-tectônico) e shoshonítica (tardi a pós- tectônico).
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3.10.2 Domínio Externo

O Domínio Externo é caracterizado por faixas e
terrenos mesoproterozóicos justapostos a faixas neo-
proterozóicas, as quais fazem parte do sistema de
nappes colocados sobre a margem norte do Cráton
do São Francisco, ao longo da Faixa Sergipana.

Este domínio é aqui representado, pelo Terreno Per-
nambuco-Alagoas e pela Faixa de Dobramentos Sergi-
pana, Terreno Sergipano (aqui denominado de Macu-
ruré) e Terreno Canindé-Marancó, de Santos (1998).

Sendo o limite norte do Terreno Pernambu-
co-Alagoas delimitado pelo Lineamento Pernam-
buco (zona de cisalhamento dextral brasiliana/neo-
proterozóica), e o limite sul por regiões de transpur-
rões neoproterozóicos ou com intensa atividade
magmática brasiliana (suturamento ?), a cola-
gem/justaposição deste terreno na Província Bor-
borema deve ter ocorrido durante a Orogênese
Brasiliana (Neoproterozóico).

O primeiro evento considerado no âmbito do Ter-
reno Pernambuco-Alagoas, remonta de um pluto-
nismo do início do Mesoproterozóico (Caliminiano),
o qual é cronocorrelato com a atividade anorogêni-
ca no Terreno Rio Capibaribe. Ressalte-se ainda
que, a presença desta atividade, bem como valo-
res de TDM obtidos nestes litótipos e granitóides neo-
proterozóicos, sugerem a presença de fontes/em-
basamentos paleoproterozóicos na região.

No final do Mesoproterozóico (Esteniano), o
evento Cariris Velhos foi responsável pela primeira
deformação nestes litótipos, e pela geração/posicio-
namento de suítes crustais colisionais (atualmente
migmatizadas). Neste período também ocorreu a
implantação de seqüências supracrustais (Com-
plexo Cabrobó), onde os metaterrígenos da região
de Garanhuns-PE (Formação Garanhuns, referida
por Cardoso & Castro, 1979) podem representar
uma seqüência continental deste complexo.

Ressalte-se que, a nordeste e norte da Folha Ara-
caju NE, este supracitado limite é, por vezes, deli-
neado (suturado ?) por plútons neoproterozóicos,
representantes da linha sienítica, de Ferreira & Sial
(1986), como é o caso dos corpos de Teixeira (PB),
Triunfo (PE) e Casé-Terra Nova (PE).

Seguindo esta linha de abordagem, os dobra-
mentos observados no Terreno Piancó-Alto Brígi-
da, com planos axiais e eixos coalescentes com a
Zona de Cisalhamento Fernandes Vieira, podem ter
sido gerados pela deformação brasiliana (idéia
aqui admitida), ou alternativamente, geradas pela
Orogênese Cariris Velhos, e posteriormente arras-
tadas/giradas pelo Evento Brasiliano.

No Terreno Alto Pajeú estão envolvidos uma se-
qüência vulcânica com uma forte contribuição
crustal e termos metavulcano-sedimentares (meso-
proterozóicos) de fácies anfibolito alto (Complexo
São Caetano), implantados durante o Ciclo Cariris
Velhos, quando este complexo foi intensamente in-
jetado por metagranitóides sin-colisionais.

Outros metassedimentos deste terreno apre-
sentam componentes metaultramáficos (Complexo
Riacho da Barreira), e foram (provavelmente) de-
senvolvidos durante o Neoproterozóico, tendo em
vista a ausência do plutonismo Cariris Velhos em
seus litótipos, bem como a presença (descontí-
nua) de termos quartzíticos no seu contato com o
Complexo São Caetano, fato este que pode estar
demarcando o início de um ciclo deposicional.
Ainda neste período (Neoproterozóico), foram de-
senvolvidas importantes zonas de cisalhamentos
transcorrentes e alojamentos de granitóides brasi-
lianos.

Conforme citado anteriormente, o limite entre os
terrenos Alto Pajeú e Piancó-Alto Brígida na Folha
Aracaju NE, encontra-se delineado por uma zona
de cisalhamento transcorrente brasiliana. Em con-
trapartida, o limite dos terrenos Alto Pajeú e Alto
Moxotó é marcado por uma tectônica contracio-
nal/empurrão (Nappe Serra de Jabitacá). Esta es-
trutura/sutura encontra-se demarcada pelos dados
gravimétricos referidos por Brito Neves et al. (1982)
e Oliveira & Santos (1993), bem como pela presen-
ça de prováveis eclogitos retrometamorfizados, re-
feridos por Beurlen & Villaroel (1990), Almeida
(1995) e Medeiros et al. (1997), respectivamente
nas adjacências de Floresta (PE), Itatuba (PB) e
Sumé (PE).

No Terreno Alto Moxotó, metaplutônicas paleo-
proterozóicas (Complexo Floresta), foram soergui-
das durante a Orogênese Cariris Velhos. Ainda no
Mesoproterozóico decorreu a implantação de uma
seqüência metavulcano-sedimentar oriunda de um
arco vulcânico maduro (Complexo Lagoa das Con-
tendas), bem como dos metassedimentos (plata-
formais ?) do Complexo Sertânia.

Após a Orogênese Cariris Velhos, durante o Neo-
proterozóico, seqüências metassedimentares pla-
taformais (Complexo Caroalina) foram depositadas
(ou alçadas) sobre os litótipos preexistentes no Ter-
reno Alto Moxotó.

O Terreno Alto Moxotó também é caracterizado
pela marcante presença do plutonismo colisional
Cariris Velhos, além da restrita ocorrência de grani-
tóides brasilianos, estes últimos representados por
dois pequenos stocks pós-orogênicos.
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O arcabouço resultante das orogêneses Cariris
Velhos e Brasiliana no Terreno Pernambu-
co-Alagoas, é constituído por cisalhamentos con-
tracionais (com componentes transcorrentes) para
sul-sudoeste e noroeste, que provocam uma com-
plexa interação física entre os litótipos deste terre-
no, sendo comum a presença de lascas/relíquias
do Complexo Cabrobó, em termos ortoderiva-
dos/migmatitos (Complexo Belém do São Francis-
co) e nos metagranitóides mesoproterozóicos.

A porção norte da Faixa de Dobramentos Sergi-
pana aflorante na Folha Aracaju NE, é representa-
da pelo Terreno Canindé-Marancó, de Santos
(1998), o qual é constituído pelos complexos me-
tavulcano-sedimentares de Marancó e Canindé,
além do Complexo Migmatítico de Poço Redondo
e de litótipos plutônicos neoproterozóicos (brasilia-
nos), estes sumarizados em Davison & Santos
(1989).

Os dados geocronológicos (U-Pb em zircão)
atualmente disponíveis, indicam a implantação do
Complexo Marancó (descrito por Teixeira, 1988,
como um arco vulcânico), durante o Evento Cariris
Velhos (ca. 1.050 a 1.000Ma). No Complexo Ca-
nindé, Bezerra et al. (1991) sugerem tratar-se de
um arco magmático ou uma bacia de pós-arco,
onde Santos et al. (1998) admitem como provavel-
mente cronocorrelato à evolução do Complexo
Marancó.

Alternativamente, Jardim de Sá et al. (1992) e
Jardim de Sá (1994), baseados (principalmente)
nos dados de Bezerra (1992), sugerem que os
complexos Canindé e Marancó, possam ser repre-
sentantes de terrenos distintos.

Ainda na Faixa de Dobramentos Sergipana, a por-
ção do Terreno Sergipano, de Santos (1998) é repre-
sentada, na Folha Aracaju NE, pelo Grupo Macuru-
ré, o qual é constituído principalmente por metatur-
biditos implantados no Meso-Neoproterozóico.

3.10.3 Sedimentação Fanerozóica

Os sedimentos fanerozóicos aflorantes na Folha
Aracaju NE, fazem parte do Sistema de Riftes Interiores
(Bacia do Tucano-Jatobá, Bacia de São José do Bel-

monte, e sub-bacias correlatas) e da Sinéclise da
Margem Continental (Bacia de Sergipe-Alagoas).

Os registros sedimentares fanerozóicos remon-
tam à formação da sinéclise paleozóica que ocorreu
no Gondwana, durante o Siluriano ao Permiano, for-
mando seqüências de ambiente fluvial (Formação
Tacaratu na Bacia do Tucano-Jatobá, e Formação
Mauriti/Cariri na Bacia de São José do Belmonte) e
marinho raso a/ou restrito (formações Inajá, Curituba
e Santa Brígida, na Bacia do Tucano-Jatobá).

Segundo a revisão realizada por Santos et al.
(1990), no final do Jurássico (Tithoniano), um pro-
cesso de estiramento/afinamento crustal (estágio
pré-rifte) seguido de subsidência, permitiram a de-
posição de sedimentos flúvio-eólicos e lacustres
(Grupo Brotas), os quais foram cartografados na Ba-
cia do Tucano-Jatobá e na Sub-Bacia de Mirandiba.

A partir do início do Cretáceo Inferior, desenvol-
veu-se o estágio sin-rifte na região, provocando a
subsidência da bacia (Tucano-Jatobá), e a forma-
ção de um ambiente inicialmente lacustrino (For-
mação Candeias), seguido por planícies e frentes
deltaicas (Grupo Ilhas), culminando em ambientes
fluviais/leques aluviais (Grupo Massacará).

Neste período também foi implantado o rifte/meio
graben da Bacia de Sergipe-Alagoas, que culminou
com a separação dos continentes africano e
sul-americano. As unidades desta bacia são corre-
lacionáveis com aquelas referidas na Bacia do Tu-
cano-Jatobá.

Após o término desta tafrogênese/rifteamento
(início do Aptiano), decorreu um período erosional
na Bacia do Tucano-Jatobá (pós-rifte), onde, no fi-
nal do Aptiano, foram depositados sedimentos de
leques aluviais (Formação Marizal), os quais extra-
vasaram os limites desta bacia.

Nas porções topograficamente mais elevadas da
Bacia do Tucano-Jatobá ocorrem seqüências lacus-
trinas e fluviais (pós-rifte), as quais são correlacioná-
veis com o Grupo Araripe (formações Santana e
Exu, de Beurlen, 1962 e 1971), da Bacia do Araripe.

Após estes estágios de formação de bacias me-
sozóicas e separação dos continentes africano e
sul-americano, é registrada uma sedimentação
continental, desenvolvida durante o Terciário, até o
Recente.
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