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EVOLUÇÃO GEOLÓGICA

4.1 Embasamento Arqueano/Paleoproterozóico
do Cráton do São Francisco

O Cráton do São Francisco compreende na Fo-
lha Aracaju NW cinco unidades tectonoestratigráfi-
cas, assim dispostas de oeste para leste (figura
2.1):
� Bloco de Sobradinho - composto pelo Complexo

Gnáissico-Migmatítico de composição TTG, que
encerra complexos metavulcanossedimentares
e do tipo greenstone belt;

� Fragmento de Barrinha - formado pelo complexo
arqueano TTG Mairi;

� Cinturão Saúde-Itapicuru-Jacobina - composto
pelos complexos Saúde, Itapicuru e Jacobina;

� Cinturão Salvador-Curaçá - constituído pelos
complexos Caraíba e Tanque Novo-Ipirá;

� Bloco de Serrinha - que encerra os complexos ar-
queanos TTG Uauá e Santa Luz, e seqüências
greenstone belts do Paleoproterozóico.

4.1.1 Eventos Formadores do Embasamento
Arqueano/Paleoproterozóico

A história evolutiva destas unidades crustais re-
monta ao Arqueano, quando começaram a se for-
mar os blocos cratônicos. Os dados geocronológi-

cos atuais indicam que provavelmente a partir de
3,3Ga começou a ser gerada crosta continental
TTG, formando inicialmente os protólitos do Com-
plexo Gnáissico-Migmatítico (Santos & Silva Filho,
1990) do Bloco de Sobradinho; seguido pelo Com-
plexo Uauá, por volta de 3,2Ga (Oliveira et al.,1996;
Paixão et al.,1995) e pelos complexos Mairi e Santa
Luz, em torno de 3,0Ga (Melo et al., 1995). A partir
do Arqueano Superior teria ocorrido a fragmenta-
ção da crosta TTG, dando início à formação das ro-
chas que compõem os cinturões móveis.

Em relação ao compartimento tectônico ociden-
tal, Bloco de Sobradinho, a compreensão de sua
história evolutiva é prejudicada pela carência de
conhecimento geológico. Angelim & Silva Filho
(1993) e Angelim (1997) subdividiram, preliminar-
mente, esse embasamento cratônico em fragmen-
tos e faixas de cisalhamento transcorrentes; entre-
tanto, neste trabalho preferiu-se considerá-lo como
uma entidade geotectônica única, visto que não fo-
ram acrescentadas informações consubstanciais
que melhor alicerçassem a proposta desses auto-
res. As determinações radiométricas neste setor
são raras, restringindo-se a isócronas Rb-Sr, assim
distribuídas: uma de 3,3Ga em ortognaisse do em-
basamento gnáissico-migmatítico; duas de ca.
2,6Ga em metagranitóides que cortam ambas as
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unidades do greenstone belt do Complexo Rio Sali-
tre, e três de ca. 2,0Ga em ortognaisses sintectôni-
cos ao Evento Transamazônico. As feições estrutu-
rais mais proeminentes dizem respeito às zonas de
cisalhamento transcorrentes dextrais de direção
NE-SW a NNE-SSW e, mais raramente N-S, asso-
ciadas à tectogênese transamazônica, a exemplo
da Zona de Cisalhamento Sobradinho na parte les-
te; e a uma larga faixa cisalhada de direção
NNE-SSW, na porção oeste do bloco, que se proje-
ta para norte se adentrando na Faixa Riacho do
Pontal e que é recoberta, a sul, por metassedimen-
tos do Grupo Colomi e por depósitos siliciclásticos
recentes. Esta faixa cisalhada, de idade paleopro-
terozóica ou mais antiga (pré-sedimentação Colo-
mi) foi denominada por Angelim & Silva Filho (1993)
e Angelim (1997) de Cinturão Móvel Ponta da Serra
e Zona de Cisalhamento Tanscorrente Ponta da
Serra, respectivamente. A granitogênese transa-
mazônica é bastante significativa neste bloco, no-
tadamente ao longo da Zona de Cisalhamento So-
bradinho.

A Cobertura Cratônica Colomi, formada pelo gru-
po homônimo, constitui uma seqüência químico-se-
dimentar com restrita contribuição vulcânica básica,
caracterizada por uma sucessão psamítica, gradan-
do lateral e verticalmente para sedimentos quími-
cos, carbonáticos e ferríferos, com recorrência de
sedimentação psamítica no topo. Dalton de Souza et
al. (1979) postulam o desenvolvimento do Grupo
Colomi em uma bacia intracratônica instalada em
um estágio de relativa quietude tectônica do emba-
samento. A deformação de baixo ângulo do Grupo
Colomi é creditada ao efeito distal da tectônica de
nappes para sul da Faixa Riacho do Pontal.

A história evolutiva do segmento cratônico orien-
tal é uma compilação da proposta de Kosin et al. (em
editoração) referente à Folha Aracaju SW, com algu-
mas observações inerentes à Folha Aracaju NW.

Vários modelos tectônicos vêm sendo discutidos
para o Cinturão Saúde–Itapicuru–Jacobina desde
os trabalhos de Leo et al. (1964) e Grifon (1967).
Mascarenhas et al. (1975), interpretaram o Comple-
xo Itapicuru como um provável greenstone belt, so-
toposto ao Grupo Jacobina (ausente na Folha Ara-
caju NW), denominado de greenstone belt de Novo
Mundo por Mascarenhas & Silva (1994), sendo que
estes últimos incluíram também parte do Complexo
Saúde. Mais recentemente, esta seqüência foi es-
tendida por Duarte (1998), abrangendo, além dos
complexos Itapicuru e Saúde, os gnaisses kinzigíti-
cos e rochas básico-ultrabásicas que ocorrem as-
sociadas ao Complexo Mairi.

Segundo Sabaté et al. (1990), o Complexo Itapi-
curu, juntamente com o Complexo Contendas-Mi-
rante (a sul, fora da folha), preenchem um grande
rifte continental, cuja cicatriz batizaram de Linea-
mento Contendas-Jacobina. Na Folha Aracaju SW,
imediatamente a sul da área trabalhada, a abertura
deste rifte teria separado o Bloco de Lençóis, a oes-
te, dos fragmentos de Mairi e de Barrinha, a leste.
No modelo proposto por esses autores, inicialmen-
te ocorreu rifteamento continental, com deposição
de sedimentos fluviais e marinhos, seguido por
abertura de pequeno oceano, com vulcanismo má-
fico. A inversão do movimento provocou uma zona
de subducção de oeste para leste, dando origem a
um arco-de-ilhas, com vulcanismo félsico a inter-
mediário. A evolução do cinturão culminou com
uma colisão continental associada à geração de
granitóides ao final do Paleoproterozóico.

Melo et al. (1995) também propuseram um mo-
delo baseado em processos de rifteamento, inclu-
indo como parte do cinturão o Complexo Saúde,
cuja deposição teria ocorrido paralelamente à do
Complexo Itapicuru. Entretanto, baseados no fato
destes complexos estarem afetados por duas fases
de deformação, enquanto que o Grupo Jacobina só
foi afetado pela última delas, esses autores sugeri-
ram que teria havido um primeiro fechamento do
orógeno, no início do Paleoproterozóico, formando
o Cinturão Saúde-Itapicuru. Processos posteriores,
relacionados à implantação do Cinturão Salva-
dor-Curaçá, a leste, resultaram na abertura de rifte
ensiálico, onde foi depositado o Grupo Jacobina,
cuja área-fonte estaria representada pelos comple-
xos sotopostos. Além desses autores, Horscroft et
al. (1989 apud Barbosa & Dominguez, 1996) e Mas-
carenhas & Silva (1994) também propuseram ambi-
ente de rifte para o Grupo Jacobina. Estudos mais
recentes parecem indicar, entretanto, uma deposi-
ção em bacia do tipo foreland (Ledru et al., 1997),
que teria se desenvolvido de leste para oeste, em
cinco estágios, com evidências de deformações
sin-sedimentares, erosão e ressedimentação (cani-
balismo).

Apesar dos diferentes modelos propostos e a
despeito dos poucos dados geocronológicos, os
vários autores citados acima consideram que o
Complexo Itapicuru teria se formado ao final do
Arqueano, início do Paleoproterozóico, sendo cro-
nocorrelato ao Complexo Contendas-Mirante.
Entretanto, há dúvidas quanto ao posicionamento
do Complexo Saúde, ainda não datado. Melo et al.
(1995) consideraram que tenha sido depositado
paralelamente ao Complexo Itapicuru. Porém,
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nada impede que seja mais antigo, representando
depósitos sedimentares na fase inicial de implanta-
ção do rifte, antes de sua abertura completa e da
formação de uma crosta oceânica. Já o Grupo Ja-
cobina foi considerado de idade paleoproterozói-
ca, provavelmente tendo sido depositado em torno
de 2,1-2,0Ga, (Melo et al., 1995; Ledru et al., 1997;
Duarte, 1998).

Diversos autores, dentre os quais Melo (1991),
Pereira (1992), Sampaio (1992), Figueiredo & Bar-
bosa (1993), Melo et al. (1995) e Barbosa & Domin-
guez (1996), interpretaram as rochas que com-
põem o Cinturão Salvador-Curaçá como tendo
sido geradas a partir do final do Arqueano e defor-
madas ao longo do Paleoproterozóico, conside-
rando que a sua história teve início na implantação
de um rifte, como reflexo do fechamento do Cintu-
rão Saúde-Itapicuru-Jacobina. Entretanto as data-
ções recentes, obtidas em rochas destes dois cin-
turões, indicam que o Cinturão Salvador-Curaçá é,
provavelmente, mais antigo, tendo pelo menos
uma parte de suas rochas se formado ainda no
Arqueano.

Segundo os autores acima, o Cinturão Salva-
dor-Curaçá originou-se a partir da implantação de
um rifte que seccionou a crosta continental antiga,
separando o Bloco de Serrinha e os fragmentos de
Mairi e de Barrinha. Inicialmente teria se formado
uma crosta oceânica, a Suíte São José do Jacuípe
(ausente na Folha Aracaju NW), seguida de acrés-
cimo de pilha vulcano-sedimentar, o Complexo
Tanque Novo-Ipirá. O Complexo Caraíba seria o re-
presentante de plutonismo paleoproterozóico, ge-
rado pela fusão parcial da Suíte São José do Jacuí-
pe subduzida para leste sob a crosta oceânica. O
fechamento deste rifte deu-se segundo deforma-
ções tangenciais e transcorrentes sinistrais pro-
gressivas.

Para Teixeira (1997), o Complexo Caraíba foi
gerado por sucessivos eventos de acresção mag-
mática e retrabalhamento crustal, sendo que, atra-
vés de tratamento geoquímico e petrológico, fo-
ram identificados cinco tipos de ortognaisses. Ida-
des U/Pb SHRIMP (Silva et al., 1997) de 2,695Ga
para ortognaisse considerado pré-rifte, e 2,634Ga
para ortognaisse pós-rifte são muito próximas, po-
dendo-se supor que o zircão datado desta última
suíte produzida por reciclagem crustal tenha sido
herdado das rochas mais antigas (Folha Aracaju
SW).

A partir destas novas datações e considerando
os modelos de Figueiredo & Barbosa, Melo et al. e
Barbosa & Dominguez, citados acima, onde o

Complexo Caraíba é posterior ao preenchimento
do rifte, podemos supor que a evolução do Cinturão
Salvador-Curaçá tenha começado mais cedo, pro-
pondo idades arqueanas para a Suíte São José do
Jacuípe e para o Complexo Tanque Novo-Ipirá. Ou-
tra hipótese a ser considerada é a da Suíte São
José do Jacuípe representar restos de um oceano
arqueano que separava dois núcleos cratônicos,
com parte dos sedimentos do Complexo Tanque
Novo-Ipirá depositados também no Arqueano, ex-
plicando, assim, as idades em torno de 2,6Ga para
os ortognaisses crustais.

Quanto às rochas básico-ultrabásicas que ocor-
rem intercaladas e/ou associadas aos ortognaisses
do Complexo Caraíba, ainda faltam dados conclu-
sivos quanto as suas épocas de formação e coloca-
ção. Baseado em dados isotópicos, Oliveira (1998)
correlacionou temporalmente as rochas que ocor-
rem no vale do Jacurici (Folha Aracaju SW) com as
do vale do Curaçá. Ambas as seqüências teriam in-
trudido os ortognaisses encaixantes ainda no
Arqueano; entretanto seu posicionamento atual se-
ria decorrente de remobilização durante a tectôni-
ca transamazônica, por volta de 2,0Ga.

Em decorrência do início do fechamento do Cin-
turão Salvador-Curaçá, a partir de 2,2Ga, ocorreu a
instalação do greenstone belt do Rio Itapicuru no
Bloco de Serrinha. Segundo Silva (1992), os basal-
tos da Unidade Vulcânica Máfica representam a
bacia de retroarco e a Unidade Vulcânica Félsica
(ausente na área) corresponderia ao arco de mar-
gem continental. A evolução do greenstone culmi-
nou com o fechamento da bacia numa colisão
arco-continente, com subducção de oeste para
leste, devido a encurtamento crustal E-W.

Este encurtamento crustal ao final do Paleoprote-
rozóico, num período entre 2,1 e 1,9Ga (Ciclo Tran-
samazônico) afetou todas as unidades do embasa-
mento, com diferentes intensidades de deforma-
ção e metamorfismo, sendo responsável pela coli-
são continental que resultou no Lineamento Con-
tendas-Jacobina e pelo fechamento do Cinturão
Salvador-Curaçá, resultando na geometria atual do
embasamento cratônico. Este evento caracteri-
zou-se inicialmente por dinâmica tangencial que
causou imbricamento tectônico, posicionando lado
a lado, rochas de diferentes idades e diferentes
porções crustais. O transporte de massa deu-se
predominantemente de leste para oeste, com exce-
ção da porção sul do Cinturão Salvador-Curaçá
onde desenvolveu-se estrutura em flor positiva
(Melo et al.,1995). Progressivamente a deformação
passa a ser transpressiva a transcorrente, gerando
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grandes zonas de cisalhamento N-S, a maioria com
cinemática sinistral.

No Complexo Caraíba foi datado metamorfismo
granulítico em torno de 2,1-2,0Ga (Silva et al.,
1997). No Complexo Itapicuru, datações em torno
de 1,9-1,8Ga foram interpretadas como recristali-
zação das rochas vulcânicas (Loureiro, 1991). No
Grupo Jacobina, alteração hidrotermal pré a
cedo-tectônica teria ocorrido por volta de 2,0Ga,
com principal evento deformacional entre 1,94 e
1,91Ga (Ledru et al., 1997). Em vários terrenos,
principalmente ao longo das zonas de cisalhamen-
to nos blocos cratônicos, ocorre retrometamorfis-
mo, geralmente de fácies xisto-verde.

A deformação transamazônica foi acompanha-
da por granitogênese sintectônica, cujas data-
ções forneceram idades entre 2,1 e 1,9Ga. Sam-
paio et al. (1995) e Melo et al. (1995) referem-se a
granitos e granodioritos sintangenciais nos cintu-
rões Saúde-Itapicuru-Jacobina e Salvador-Cura-
çá. Neste último, Melo et al. (1995) citam ainda au-
gengnaisses tardi-tangenciais e sintranscorren-
tes. Entretanto, a granitogênese mais intensa
ocorreu nas fases tardi a pós-transcorrência, no
intervalo entre 2,0 e 1,8Ga, tanto nos cinturões mó-
veis quanto nos blocos cratônicos. Na Folha Ara-
caju NW destaca-se, no Cinturão Salvador-Cura-
çá, o Sienito de Itiúba (P�e4), balizado por zonas
de cisalhamento e com bordas gnaissificadas,
atestando sua colocação durante o final da tectô-
nica transcorrente, em torno de 2,0Ga. Segundo
Conceição (1990), tem origem a partir de fonte
mantélica, tendo sido colocado em sistema de
pull-apart. No Cinturão Saúde-Itapicuru-Jacobina,
ocorrem corpos granitóides alongados ou de for-
ma algo irregular cujos estágios de deformação in-
dicam colocação sin e tardi a pós-tectogênese
transamazônica, com destaque para os metagra-
nitóides de fusão crustal (P�e6, correspondente ao
granitóide tipo Flamengo da Folha Aracaju SW, e
aos metagranitóides P�e5 e P�e7).

Fechando o Ciclo Transamazônico ocorreu tec-
tônica transcorrente a transpressiva dextral, mar-
cada por zonas de cisalhamento NE-SW, que trun-
caram e deslocaram os fragmentos de Mairi (au-
sente na Folha Aracaju NW) e de Barrinha, o Cintu-
rão Salvador-Curaçá e o Sienito de Itiúba. Supõe-se
que este evento tenha ocorrido por volta de 1,9Ga,
baseando-se na idade em torno de 1,9-1,8Ga para
os granitos pós-tectônicos.

A figura 4.1 resume os principais episódios do
modelo evolutivo do domínio leste do Cráton do São
Francisco.

4.1.2 Estágio de Formação da Cobertura
Meso/Neoproterozóica Espinhaço-
São Francisco

A Cobertura Espinhaço-São Francisco é consi-
derada como uma bacia sedimentar intracratônica
poli-histórica, do tipo sucessora (Klein, 1991, apud
Dominguez, 1993), tendo-se originado como rifte
abortado por volta de 1,79Ga, segundo datação
U/Pb em metavulcânicas ácidas na base do Super-
grupo Espinhaço (Brito Neves et al., 1979). Congre-
ga as coberturas do Meso e Neoproterozóico do
Cráton do São Francisco, correspondentes aos su-
pergrupos Espinhaço e São Francisco, respectiva-
mente, que se dispõem em aparente concordância
estrutural.

O Supergrupo Espinhaço é constituído pelos
grupos Borda Leste e Serra Geral na região do
Espinhaço Setentrional, e pelos grupos Rio dos Re-
médios, Paraguaçu e Chapada Diamantina na re-
gião da Chapada Diamantina (Dominguez, 1996).
Faz-se presente na Folha Aracaju NW pelo Grupo
Chapada Diamantina, que estrutura a terminação
setentrional da região fisiográfica homônima e re-
pousa discordantemente sobre o embasamento
arqueano/paleoproterozóico.

Na aplicação dos conceitos de análise de fácies,
sistemas deposicionais e estratigrafia de seqüências,
Dominguez (1993) subdividiu o Grupo Chapada
Diamantina em duas seqüências deposicionais,
como sejam: Seqüência Deposicional Tomba-
dor-Caboclo (basal) e Seqüência Deposicional
Morro do Chapéu (topo). A primeira inicia-se por
um importante sistema fluvial (Formação Tomba-
dor) com paleocorrentes para W, SW e NW, à exce-
ção de sua parte norte-oriental onde predominam
sedimentos de origem eólica com paleocorrentes
para norte. Os arenitos da Formação Tombador
passam gradacionalmente para lamitos e arenitos
finos interestratificados da Formação Caboclo, de-
positados em uma plataforma marinha rasa, em tor-
no de 1,14Ga. A Seqüência Deposicional Morro do
Chapéu, correspondente à formação homônima,
começa por clásticos grosseiros a conglomeráti-
cos e conglomerados de origem fluvial, que pas-
sam gradualmente para arenitos bem selecionados
e lamitos ondulados, interpretados como de ambi-
ente estuarino. Na parte norte da chapada ocorre-
ria um sistema deposicional predominantemente
desértico (Monteiro et al.,1984).

O Supergrupo São Francisco (Pflug & Renger,
1973, apud Inda, 1979) compõe-se pelo Grupo
Bambuí e pelo Grupo Una, sendo que, apenas este
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Metamorfismo e deformação das rochas constituintes dos blocos cratônicos;
Geração de granitóides na base da crosta, protólitos do Complexo Caraíba (CC), a partir de fusão parcial de eclogitos, seguida
de primeira granulitização (?).

2,6-2,3Ga

�

�

�

Fragmentação da crosta continental, com separação dos blocos de Lençóis e de Serrinha, restando entre eles fragmentos, tais
como os de Mairi e de Barrinha (F).
Entre o Bloco de Lençóis e os fragmentos cratônicos formou-se o rifte Saúde-Itapicuru, com sedimentação do Complexo Saúde
(CS), seguida pelo vulcanismo e sedimentação do Complexo Itapicuru (CI).
O rifte Salvador-Curaçá instalou-se entre o Bloco de Serrinha e os fragmentos cratônicos. Inicialmente ocorreu a formação de
crosta oceânica representada pela Suíte São José do Jacuípe (SSJ), que também intrudiu os blocos adjacentes na forma de
diques e . Seguiu-se a deposição dos sedimentos do Complexo Tanque Novo - Ipirá (CTI).sills

2,3-2,2Ga

�

�

�

�

Encurtamento crustal E-W, gerando o início do fechamento dos riftes.
A oeste, a inversão do Cinturão Saúde-Itapicuru (CSI) gerou dobramentos e empurrões com vergência para oeste, com
metamorfismo associado.
No Cinturão Salvador-Curaçá (CSC), ocorreu subducção da SSJ para leste, com geração, na borda leste do cinturão, de
granitóides constituintes do CC. Deformação da SSJ e CTI, com vergência para oeste.
Em decorrência deste fechamento, a leste ocorre extensão crustal e a abertura do do Rio Itapicuru (GBRI), com
geração de fundo oceânico basáltico (Unidade Vulcânica Máfica) em bacia de retroarco. A norte instala-se o Complexo Capim.

Greenstone Belt

2,2-2,1Ga

�

�

�

Continua o fechamento do CSC, com tectônica tangencial vergente para oeste e geração de granitóides sin a tarditectônicos.
A leste, no GBRI, ocorre vulcanismo ácido a intermediário (Unidade Vulcânica Félsica), formando arco de margem continental.
Seguiu-se a deposição da Unidade Sedimentar.
No CSI, ocorre deposição do Grupo Jacobina (GJ) em bacia .foreland

2,1-1,9Ga

1,9-1,8Ga
�

�

Granitização tardi a pós-tectônica em todos os terrenos, principalmente nos cinturões móveis e no Bloco de Serrinha;
Tectônica transcorrente dextral tardia afetou os CSIJ, CSC, SI e fragmentos cratônicos.

� Formação dos blocos cratônicos, com geração de crosta continental, de composição TTG. Os blocos de Lençóis (BL) e de
Serrinha (BS) tanto podem ter constituído um núcleo cratônico único, como núcleos separados.

�

�

�

O encurtamento crustal E-W passa a afetar todos os terrenos do embasamento, gerando a inversão da bacia do GBRI, cujo
fechamento está associado à geração dos domos granito-gnáissicos (DGG). Inicialmente ocorreu tectônica tangencial com
vergência para oeste, associada a metamorfismo e progressivamente transformada em tectônica transcorrente, geralmente
sinistral.
No Cinturão Saúde-Itapicuru-Jacobina (CSIJ), ocorreu o imbricamento tectônico do Grupo Jacobina e complexos Itapicuru e
Saúde.
No Cinturão Salvador - Curaçá ocorreu granulitização (segunda ?), sendo que, em sua porção sul, formou-se estrutura em flor
positiva. Geração do Sienito de Itiúba (SI) e outros granitóides tarditectônicos.

Figura 4.1 – Esboço de modelo evolutivo do segmento oriental do Cráton do São Francisco.
Fonte: Kosin et.al. (em editoração).



último está representado na Chapada Diamantina.
O Grupo Una compreende a Formação Bebedouro
(basal) constituída predominantemente por diamic-
titos glaciais e a formação carbonática Salitre, de
ambiente marinho raso (única presente na folha).
Idade entre 770-900Ma é atribuída aos carbonatos
Salitre, por Macedo & Bonhomme (1984, apud Do-
minguez, 1993).

Dominguez (1993 e 1996) descrevem a seguinte
evolução paleogeográfica para a Cobertura Espi-
nhaço-São Francisco:

1 – Implantação da sedimentação Espinhaço du-
rante o episódio de rifteamento ocorrido por volta
de 1,7Ga, com acumulação dos grupos Paraguaçu
na região da Chapada Diamantina e Borda Leste na
região do Espinhaço Setentrional.

2 – Soerguimento e exposição subaérea do aula-
cógeno do Espinhaço, com geração de uma dis-
cordância erosiva de caráter regional.

3 – Novo episódio de subsidência, possivelmen-
te de natureza térmico-flexural, associado à evolu-
ção do aulacógeno do Espinhaço. Durante este es-
tágio evolutivo acumularam-se as seqüências de-
posicionais Tombador-Caboclo e Espinhaço, nas
bordas oriental e ocidental da bacia, respectiva-
mente.

4 – Um importante rebaixamento do nível do mar
e subseqüente subida com acumulação da se-
qüência deposicional Morro do Chapéu, no grande
vale inciso gerado na exposição subaérea da bacia
do Espinhaço.

5 – Glaciação Bebedouro-Macaúbas, que envol-
veu praticamente todo o Cráton do São Francisco.
Este período glacial teria ocorrido por volta de
1,0Ga.

6 – Subida generalizada do nível do mar que
inundou praticamente todo o cráton. Sedimentação
carbonática Bambuí e Salitre.

7 – Colisões nas margens do Cráton do São Fran-
cisco no final do Ciclo Brasiliano. A tectônica com-
pressiva oriunda das faixas marginais ao cráton se
propagam para o interior, deformando as referidas
coberturas.

4.2 Evolução Meso/Neoproterozóica da
Província Borborema

A Província Borborema na Folha Aracaju NW
está representada, principalmente, pelo seu Domí-
nio Externo (Santos et al., 1999), que constitui uma
faixa orogênica marginal ao Cráton do São Francis-
co. A característica fundamental que une os terre-
nos formadores desse amplo superterreno é a tec-

tônica de thrusts neoproterozóicos, com generali-
zado transporte dirigido para o cráton, caracteri-
zando bem o regime convergente colisional dessa
margem sanfranciscana. A despeito dessa unifor-
midade de regime tectônico, não existe um contí-
nuo zoneamento ao longo do domínio, cuja hetero-
geneidade parece refletir uma herança do embasa-
mento ou um heterogêneo comportamento reológi-
co da interface embasamento cobertura ao longo
do domínio (as margens de tipo Caririano e Sergi-
pano, de Santos & Caldasso, 1978). Ao contrário, o
arranjo desencontrado de peças crustais, sobretu-
do em nível extra-faixa, sugere a chegada de terre-
nos tectonoestratigráficos distintos junto à margem
do Cráton do São Francisco, associada a uma con-
vergência desencadeada a partir do fim do Meso-
proterozóico, que culminou com a vigorosa Oroge-
nia Brasiliana, no final do Neoproterozóico.

Os limites tectônicos maiores da Província Bor-
borema na área são: o Thrust Basal da Faixa Ria-
cho do Pontal (bem expresso pelos klippen de Pi-
çarrão e Barra Bonita); o Thrust Basal da Faixa Ser-
gipana, compreendendo o Thrust Patamuté-Serra
do Icó e o klippe de Curaçá; a transcorrência de Ri-
acho Seco, que separa o Terreno Pernambuco-Ala-
goas Oeste do cráton; e o Lineamento Pernambu-
co, uma estrutura interna da Província Borborema,
que separa os domínios Externo e Transversal.

4.2.1 Faixas do Domínio Externo

A Faixa Riacho do Pontal é caracterizada como
um orógeno colisional brasiliano (0,75-0,57Ga) em
cujo desenvolvimento ocorreu uma colagem de ter-
renos neo-mesoproterozóicos, numa tectônica tan-
gencial com componente transpressiva e movi-
mento para sul contra o Cráton do São Francisco.
Compõe-se de três segmentos fundamentais:

A parte interna da faixa, formada pelo Terreno
mesoproterozóico Paulistana-Santa Filomena, é
constituída pelo Complexo metaplutono-vulcano-
sedimentar Paulistana de quimismo calcialcalino, e
pelo Complexo metavulcano-sedimentar Santa Fi-
lomena de quimismo indeterminado, os quais guar-
dam resquícios de uma tectônica contracional
pré-brasiliana com transporte de massa para
N/NW. Segundo Oliveira (1998) esse terreno apre-
senta um padrão aeromagnético caracterizado por
fontes dominantemente rasas, definidas por eixos
positivos lineares orientados na direção E-W, de
amplitude (<100nT) e pequeno comprimento de
onda (10km), intercalados com eixos negativos li-
neares e elipsoidais que estão truncados por ano-
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malias lineares de direção NE-SW. Em termos gra-
vimétricos correlaciona-se com uma faixa anômala
positiva orientada na direção E-W, com compri-
mento de onda em torno de 50km, e 10mGal de am-
plitude. Esse sinal gravimétrico residual está super-
posto a uma anomalia positiva regional com 200km
de comprimento de onda e 60mGal de amplitude. A
anomalia regional é interpretada como a resposta
de uma estrutura crustal que sofreu um processo
colisional, no qual ocorreu um deslocamento tectô-
nico que causou a elevação de uma escama man-
télica densa e soergueu conjuntamente a crosta in-
ferior em relação ao Cráton do São Francisco, so-
bre o qual foi imposta a sobrecarga crustal.

A parte central congrega os terrenos Monte Ore-
be e Brejo Seco, de presumida idade mesoprotero-
zóica. Esses terrenos se dispõem num trend aproxi-
madamente E-W com cerca de 170km de extensão,
fisicamente separados. Constituem seqüências
metavulcânicas cujas metamáficas configuram ba-
saltos toleiíticos de baixo potássio, representando
prováveis restos de crosta oceânica. Distin-
guem-se, entre si, principalmente em relação ao
volume e a freqüência de corpos máfico-ultramáfi-
cos intrusivos, bastante expressivos em Brejo Seco
e deveras escasso em Monte Orebe. Também pelo
arranjo estrutural mais complexo em Monte Orebe,
incluindo fatias alóctones com mergulhos diver-
gentes e estrutura de forma elíptica que contorna
fragmentos antigos. Associam-se aos terrenos me-
soproterozóicos fragmentos de embasamento
gnáissico-migmatítico de presumida idade paleo-
proterozóica. Os terrenos são magneticamente de-
finidos por eixos negativos na direção E-W com am-
plitudes máximas de 200nT e comprimentos de
onda inferiores a 10km. A anomalia prolonga-se
para oeste, além da borda erosiva da Bacia do Par-
naíba, indicando a continuidade das rochas mag-
néticas por sob os sedimentos fanerozóicos. A
componente regional da anomalia associada com
o Complexo Brejo Seco sugere fontes profundas,
indicando que ela representa um importante seg-
mento crustal (Oliveira, 1998). Gravimetricamente é
caracterizada no mapa residual por um eixo anô-
malo positivo de direção E-W com 40km de compri-
mento de onda, 15mGal de amplitude e forte gradi-
ente horizontal relacionado com empurrões para
sul, retrabalhados por zonas de cisalhamento E-W.
Os resultados de modelagens gravimétricas de-
monstram que essa zona central corresponde à su-
tura colisional entre a litosfera deformada da faixa e
o antepaís cratônico. O modelo sugere que o thrust
relacionado com o cavalgamento da litosfera da fai-

xa sobre o cráton aflora com ângulo alto nas mar-
gens sul dos complexos Brejo Seco e Monte Orebe
(Oliveira, 1998).

A parte externa, marginal ao cráton, correspon-
dente ao Terreno neoproterozóico Casa Nova re-
presenta uma sedimentação plataformal incluindo
seqüências psamítico-pelítico-carbonática e grau-
váquica depositada sobre a margem norte da “Pla-
ca Sanfranciscana” (Alkmin et al., 1993) e deforma-
da num sistema de thrust-and-fold belt com trans-
porte de massa para sul.

Os dados gravimétricos indicam que as nappes
possuem espessuras inferiores a 1.500m e não
constituem uma carga atual importante sobre a li-
tosfera do cráton (Oliveira, 1998). É possível tam-
bém inferir que o padrão de alinhamentos gravi-
métricos dessa litosfera, dominantemente N-S,
prossegue sob as nappes até a margem sul do
Complexo Monte Orebe (figura 4.2). Isso indica
que a crosta do cráton teve um comportamento rí-
gido e foi parcialmente preservada pelo processo
colisional, no qual as estruturas contracionais da
faixa desenvolveram uma tectônica dominante-
mente thin-skin.

A história evolutiva dessa tectônica de terrenos
pode ser resumida em três estágios demarcados
por plutonismo félsico associado (figura 4.3): 1-
colisão e colagem dos terrenos Paulistana-Santa
Filomena/Monte Orebe/Brejo Seco no Evento oro-
genético Cariris Velhos (1,1-0,95Ga), que apre-
senta por assinatura augen gnaisses calcialcali-
nos, peraluminosos, tipo Afeição, de idade isocrô-
nica Rb/Sr de ca. 970Ma; 2- colisão e colagem do
terreno composto do estágio 1 com a “Placa San-
franciscana”/Terreno Casa Nova, na orogênese
Brasiliana, demarcada pelos ortognaisses sincoli-
sionais tipo S, Rajada, de idade de 668 ± 25 Ma
(isócrona composta Rb/Sr); 3- a Faixa Riacho do
Pontal está justaposta ao Fragmento Ouricuri, a
norte, por deslocamento transcorrente do Linea-
mento Pernambuco; a este evento associam-se
granitóides tardi-pós-tectônicos poucos deforma-
dos que cortam terrenos mesoproterozóicos pró-
ximos ao referido lineamento; por fim, a evolução
brasiliana culmina com o plutonismo alcalino tipo
Serra da Aldeia/Caboclo, comum a todos os terre-
nos da faixa dobrada.

O modelo inicialmente aceito para a evolução da
Faixa Sergipana seria o de um geossinclinal clássi-
co, posteriormente adaptado à tectônica de pla-
cas, com progressão de sul para norte de sedimen-
tos de plataforma até sedimentos de água profunda
e magmatismo associado.
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Figura 4.3 – Modelo para a colagem de terrenos na Faixa Riacho do Pontal.
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Seguiram-se trabalhos, em quase sua totalida-
de, no segmento leste da faixa, ora a favor ora con-
tra a continuidade lateral entre os sedimentos. Da-
vison (1987), reconheceu quatro terrenos tectono-
estratigráficos distintos, com feições geológicas
próprias, que teriam sido soldados, um a um, ao
Cráton do São Francisco durante o Neoproterozói-
co. Trabalhos posteriores (Santos & Dalton de Sou-
za, 1988 e Davison & Santos, 1989, entre outros),
substituem os terrenos tectonoestratigráficos por
domínios, os quais representariam diferentes níveis
crustais, colocados lado a lado pela tectônica bra-
siliana contracional oblíqua ao cráton, embora ad-
mitissem que alguns destes domínios poderiam re-
presentar terrenos tectonoestratigráficos distintos.
Dextro et al. (1993), subdividiram a faixa dobrada
em duas faixas distintas: Faixa de Dobramentos
Sergipana (grupos Miaba e Vaza-Barris) e Faixa de
Dobramentos Baixo São Francisco (Grupo Macuru-
ré). Eles reforçaram então a hipótese já aventada
por outros autores de que o segmento norte (Grupo
Macururé) teria sofrido deformação policíclica e
atuado como embasamento para o segmento sul
(grupos Miaba e Vaza-Barris). D’el Rey Silva &
McClay (1995) argumentam evidências sedimento-
lógicas, estruturais, metamórficas e geofísicas a fa-
vor da continuidade entre os diversos domínios ou
terrenos tectonoestratigráficos, através das suas
falhas de borda.

Neste projeto foi adotada para a Faixa Sergipa-
na o modelo acrescionário e colisional, de Santos
(1996, 1998) que subdividiu a faixa no Terreno
Canindé-Marancó (TCM) de idade mesoprotero-
zóica filiado ao Evento Cariris Velhos, e no Terre-
no Sergipano (TSE) de evolução meso a neopro-
terozóica (figura 2.2). O Terreno Sergipano desse
autor acha-se aqui subdividido nos terrenos Ma-
cururé e Vaza-Barris, correspondentes aos domí-
nios tectonoestratigráficos homônimos, de San-
tos & Dalton de Souza (1988) e Davison & Santos
(1989).

A Faixa Sergipana está representada na folha
pelo Terreno Macururé/Grupo Macururé, pelo
Terreno Vaza-Barris/Grupo Simão Dias (Forma-
ção Frei Paulo) e Grupo Vaza-Barris (formações
Palestina e Olhos d’Água) e pela Cobertura Peri-
cratônica de Estância/Grupo Estância (Formação
Juetê, não cartografada, e Formação Acauã). Os
terrenos são limitados e truncados internamente
por zonas de cisalhamento transpressivas e con-
tracionais, notadamente o Terreno Vaza-Barris
cujas unidades litoestratigráficas estão tectoni-
camente imbricadas.

4.2.2 Terreno Pernambuco-Alagoas Oeste

O Terreno Pernambuco-Alagoas Oeste, de acor-
do com o atual conhecimento de seu conteúdo lito-
lógico, pode representar a infraestrutura da Faixa
Sergipana, empurrrada sobre as supra-crustais da
referida faixa dobrada. No entanto, essa entidade
é considerada independente, não só pelas evi-
dências da participação de uma crosta arqueana
e paleoproterozóica em sua formação, como por
constituir, aparentemente, uma zona de transição
entre o regime contracional da Faixa Sergipana
para o transcorrente dominante no Domínio da
Zona Transversal. É constituído pelo Complexo me-
tavulcano-sedimentar Cabrobó e pelo Complexo
metaplutônico migmatizado Belém do São Francis-
co, além de outras manifestações plutônicas inter-
mediárias a ácidas sin-tectônicas à Orogênese Ca-
riris Velhos, assim como raras intrusões graníticas,
tardi a pós-brasilianas, nas proximidades do Linea-
mento Pernambuco. Inclui ainda o núcleo arqueano
Riacho Seco. Esse setor oeste é por demais caren-
te de informações geológicas, tendo sido objeto
apenas de uns poucos reconhecimentos em escala
regional. Não existem dados litoquímicos disponí-
veis para a caracterização de sua evolução crustal.

O Fragmento Riacho Seco inclui uma seqüência
metavulcano-sedimentar, a qual foi inicialmente in-
terpretada como a parte mais profunda de um cin-
turão greenstone arqueano metamorfizado em
grau médio (Mascarenhas, 1978). O Projeto Riacho
Seco II (1983) admite na evolução desta seqüência
um embasamento siálico de composição essenci-
almente tonalítica, no qual teriam sido depositados
as rochas supracrustais em bacias alongadas limi-
tadas por falhas. Falhas normais profundas que te-
riam atingido as partes superiores do manto, servi-
riam de canais para os magmas basálticos, que,
em seguida, recobririam as camadas arcosianas
inferiores. As rochas carbonáticas, provavelmente
indicariam a fase final de atividade vulcânica e o es-
tabelecimento imediato da sedimentação pelíti-
co-turbidítica marinha.

A mineralização de cobre do Fragmento Riacho
Seco teria ocorrido na fase final do vulcanismo bá-
sico como uma fina camada de baixo teor e pouco
quilômetros quadrados de extensão em uma rocha
hospedeira de afinidade toleiítica a calcialcalina.

4.2.3 Domínio da Zona Transversal

O Domínio da Zona Transversal constitui uma
megaestrutura de direção E-W limitada a norte e a

– 66 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil



sul pelas zonas de cisalhamento transcorrentes
dextrais dos lineamentos Patos e Pernambuco res-
pectivamente (figura 2.2). Congrega uma colagem
de fragmentos/terrenos tectonoestratigráficos dis-
tintos de idades paleo, meso e neoproterozóica,
justapostos por deslocamentos transcorrentes ou
tangenciais. É palco de intensa atividade ígnea in-
trusiva de natureza granítica tardi a pós-orogênese
brasiliana. Sua representação na Folha Aracaju NW
está restrita a uma estreita faixa no setor norte, abri-
gando frações dos fragmentos paleoproterozóicos
Ouricuri e Icaiçara, e dos terrenos meso-neoprote-
rozóicos Piancó-Alto Brígida (complexos Riacho
Gravatá, Salgueiro e Cachoeirinha), Alto Pajeú
(complexos São Caetano e Riacho da Barreira) e
Alto Moxotó (Complexo Lagoa das Contendas). Os
terrenos têm terminação em formato de cunha, limi-
tados por zonas de cisalhamento transcorrentes
dextrais e sinistrais brasilianas ou reativadas neste
evento, coalescentes ao Lineamento Pernambuco.

Santos (1998) reconheceu neste domínio (Folha
Aracaju NE) episódios de dispersão (rifteamento),
acresção, subducção e colisão, preservados dife-
rentemente entre os terrenos. Segundo esse autor o
episódio de rifteamento estaria preservado na Fai-
xa Piancó-Alto Brígida através do Complexo Riacho
Gravatá. A acresção se daria pelo arco magmático
do Complexo Lagoa das Contendas no Terreno
Alto Moxotó, entre outros. A subducção estaria rela-
cionada à Suíte Serrote das Pedras que ocorre no li-
mite dos terrenos Alto Pajeú/Alto Moxotó. A colisão
Cariris Velhos está bem documentada em quase to-
dos os terrenos. Os terrenos do Domínio da Zona
Transversal contidos na Folha Aracaju NW, pela
suas proximidades com o Lineamento Pernambuco
e pelo seccionamento por, um feixe de zonas de ci-
salhamento transcorrentes correlatas, estão inten-
samente deformados, exibindo via de regra estru-
turas estiradas e transpostas.

4.3 Evolução das Coberturas Fanerozóicas

A origem das coberturas fanerozóicas está asso-
ciada a três estágios distintos relacionados à for-
mação dos continentes sulequatorianos : o Estágio
Gondwânico, correspondendo à implantação de
bacias de caráter intracontinental, no âmbito do su-
percontinente Gondwana; o Estágio Atlantiano, re-
lacionado à desagregação do Gondwana e forma-
ção do Oceano Atlântico; e o Estágio Cenozóico,
de formação de coberturas continentais correlatas
aos estágios de formação do relevo brasileiro.

A evolução gondwânica na folha está representa-
da por parte da Bacia do Parnaíba, o chamado está-
gio de sinéclise, englobando sedimentos paleozói-
cos dos grupos Serra Grande (Formação Jaicós) e
Canindé (formações Pimenteiras e Cabeças). A de-
pressão que originou a Bacia do Parnaíba, segundo
Góes et al. (1993), evoluiu inicialmente como conse-
qüência da contração térmica ocorrida no final do
Ciclo Brasiliano e propiciou no Ordoviciano/Siluriano
a deposição dos sedimentos fluviais e marinhos ra-
sos do Grupo Serra Grande, o qual é representado
na folha por depósitos de leques aluviais / fluvial en-
trelaçado / sistema desértico. Essa sedimentação
teria sido fortemente influenciada pelas linhas estru-
turais de direção NE-SW. No Devoniano, a continua-
ção desses processos termomecânicos promove-
ram o aumento da rigidez flexural e em conseqüên-
cia a expansão da área deposicional, com sedimen-
tação das seqüências transgressivas e regressivas
do Grupo Canindé.

A extensão atual da Bacia do Parnaíba pode ser
remanescente de uma ampla área original, hoje
erodida, que se estenderia até outras bacias do
Nordeste Brasileiro, como por exemplo as bacias
de Sergipe-Alagoas, Recôncavo, Tucano, Jatobá e
Araripe ou extra-continentais, como Ghana, na Áfri-
ca, todas portadoras de sedimentos paleozóicos,
cuja correlação é sugerida pelas mesmas caracte-
rísticas estratigráficas e sedimentológicas, e com
indicações de sentido comum de paleocorrentes
(Della Favera, 1990).

A origem e evolução das bacias mesozóicas da
Província Borborema estão associadas ao tecto-
nismo que propiciou a fragmentação do paleocon-
tinente Gondwana e a abertura do Oceano Atlânti-
co- Sul. No estágio evolutivo pré-rifte (Neojurássi-
co) formou-se uma longa e estreita calha de estira-
mento caracterizada por lenta subsidência regio-
nal; seguindo-se o estágio sin-rifte (Eocretáceo),
de rápida subsidência local com a formação de
pequenas bacias, tipo rifte, que abortaram ainda
no estágio de grabens juvenis assimétricos; suce-
dido por um período de retorno às condições de
suave subsidência regional com a deposição de
estratos tabulares e suborizontais da Tectono-se-
qüência Pós-Rifte, no Mesocretáceo (Ponte & Pon-
te Filho, 1996).

A seção litoestratigráfica aflorante da Bacia do
Araripe na Folha Aracaju NW, está representada
pela fase pré-rifte Missão Velha (?) e sin-rifte Abaia-
ra (?) do Grupo Vale do Cariri, e pós-rifte Santana,
Arajara (?) e Exu, do Grupo Araripe; enquanto na
Bacia de Tucano tem-se as seqüências sin-rifte
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Candeias e São Sebastião pertencentes aos gru-
pos Santo Amaro e Massacará, respectivamente, e
pós-rifte Marizal.

As coberturas detríticas são depósitos relaciona-
dos aos ciclos de pediplanação e denudação que
atuaram na área. A Formação Caatinga, segundo
Inda & Barbosa (1978), tem sua origem relacionada
à combinação de regimes fluvial e climático que fa-
cilitaram a deposição do CaO com liberação do
CO2 a partir das áreas de rochas calcárias do Gru-
po Una, inundadas por ocasião de grandes cheias
nas planícies dos rios que drenam rochas carbona-
tadas daquele grupo. Com a liberação do CO2

ocorre a precipitação de CaO no fundo, misturan-

do-se geralmente com o material argiloso e síltico.
A ciclicidade do processo produz uma mistura
algo alternada de sedimentos carbonáticos com
material siliciclástico.

Os depósitos eólicos compõem-se de lençol de
areia e dunas fósseis. O lençol de areia forma uma
superfície plana a suavemente ondulada que con-
trasta com as dunas (tipo barcana com sentido de
movimento do vento de oeste para leste) que oca-
sionam desníveis de até 60m. Os sedimentos eóli-
cos formam depósitos detríticos, provavelmente
oriundos dos arenitos da Chapada Diamantina e
posteriormente retrabalhados e transportados
pela ação do vento (Dalton de Souza et al., 1979).
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