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GEOLOGIA / ESTRATIGRAFIA

3.1 Província Borborema (PB)

3.1.1 Domínio da Zona Transversal (DZT)

O Domínio da Zona Transversal é uma megaes-
trutura de direção geral E-W limitada a norte e a sul
pelos lineamentos Patos e Pernambuco, respecti-
vamente (figura 2.2). Abriga na área porções meri-
dionais dos fragmentos paleoproterozóicos Ouri-
curi (Complexo Metaplutônico) e Icaiçara (com-
plexos Parnamirim e Barro), e dos terrenos meso e
neoproterozóicos Piancó-Alto Brígida (grupos Ca-
choeirinha e Salgueiro e Complexo Riacho Grava-
tá), Alto Pajeú (complexos Riacho da Barreira e
São Caetano) e Alto Moxotó (Complexo Lagoa das
Contendas) (figura 2.1). O DZT é palco de intensa
atividade plutônica sin a pós-orogênese brasilia-
na. As relações entre as unidades litoestratigráfi-
cas/rochas intrusivas do DZT e seus respectivos
fragmentos/terrenos tectonoestratigráficos são
apresentadas no quadro 3.1.

3.1.1.1 Fragmento Ouricuri (FOC)

Complexo Metaplutônico (Pog)

Compreende uma complexa associação de ro-
chas metaplutônicas TTG, com processo de mig-

matização associada, podendo evoluir até migma-
titos nebulíticos. Inclui restos de supracrustais, por
vezes individualizadas, representadas por xistos,
quartzitos (qt), calcários cristalinos (ca), rochas
calcissilicáticas e anfibolitos. Os ortognaisses de
composição diorítica, tonalítica a granodiorítica são
meso a leucocráticos, de coloração cinza, conten-
do biotita e/ou hornblenda. Ocorrem ainda corpos
tabulares leucocráticos, quartzo-feldspáticos, in-
tercalados nos ortognaisses TTG.

Seus litótipos estão intensamente deformados,
milonitizados, transpostos e paralelizados ao cisa-
lhamento transcorrente associado ao Lineamento
Pernambuco.

3.1.1.2 Fragmento Icaiçara (FIC)

O Fragmento Icaiçara (Santos, 1996), constitui
um núcleo antiformal de idade paleoproterozóica
ou mais antiga, de fácies anfibolito médio-alto, cir-
cundado discordantemente por metassedimentos
neoproterozóicos de baixo grau metamórfico dos
grupos Cachoeirinha e Salgueiro, a norte, e limita-
do, a sul, pelo Lineamento Pernambuco. Está re-
presentado parcialmente na área por sua parte sul
(figura 3.1). São características deste comparti-
mento:
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ALTO MOXOTÓ
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Lagoa das Contendas
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Mct
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Riacho da Barreira

Nrb

N t1

N t3N t4

da

N t2

�t - granitóides associados ao Domínio da Zona Transversal

�i - granitóides associados ao Fragmento Icaiçara

Quadro 3.1 – Relações tectonoestratigráficas do Domínio da Zona Transversal da Província Borborema
na Folha Aracaju NW.



1– a presença de rochas metamáfico-metaultra-
máficas com relictos de eclogitos (não aflorantes
na área da folha);

2– a ausência de intrusivas graníticas meso e
neoproterozóicas.

A litoestratigrafia do fragmento é formada por
uma unidade gnáissico-migmatítica, supostamente
basal e por uma unidade de supracrustais psamíti-
co-pelítico-carbonática, aqui denominadas de
Complexo Parnamirim e Complexo Barro, respecti-
vamente. Esta estrutura foi inicialmente definida por
Silva Filho (1985), posteriormente reinterpretada e
aprimorada por Medeiros (1992) e Medeiros et al.
(1993). A associação metaplutônica/metassedi-
mentar é intrudida por granitóides de formas estra-
tóides.

Complexo Parnamirim (Pp)

O Complexo Parnamirim é constituído por gnais-
ses bandados, por vezes migmatíticos, com estru-
turas diversas evoluindo para os tipos mais mobili-
zados como schlieren e nebulíticos. Os protólitos
são rochas de composição granodiorítica, de gra-
nulação média a grossa (tipos homogêneos), ou de
metassedimentos com intercalações de rochas
plutônicas e veios aplíticos (tipos heterogêneos)
(Medeiros, 1992). Ocorrem lentes de metamáfi-
cas/metaultramáficas portadoras de relíquias de
paragênese eclogítica (Beurlen et al., 1990), no
flanco oeste da estrutura, Folha Jaguaribe SW.

Complexo Barro (Pba)

O Complexo Barro é composto por granada-bio-
tita xistos, por vezes com estaurolita e cianita, com
intercalações de paragnaisses, calcários cristali-
nos, rochas calcissilicáticas, formações ferríferas,
sillimanita quartzitos, muscovita xistos e anfibolitos.
A idade paleoproterozóica desta unidade é admiti-
da com base em datação Pb-Pb obtida em meta-
granitóide P�i1, supostamente intrusivo nesta uni-
dade. O mapa só mostra o P�i1 cortando o Comple-
xo Parnamirim.

Rochas Intrusivas

As rochas plutônicas graníticas do Fragmento
Icaiçara estão representadas por augen gnaisses
calcialcalinos (P�i1) e augen gnaisses peralcalinos
(P�i2) que apresentam contatos tectônicos (empur-
rão e transcorrência) ou intrusivos com os comple-
xos retromencionados.

Os granitóides P�i1 são biotita augen gnaisses de
composição granodiorítica a monzogranítica, gra-
nulação grossa, localmente com fácies microporfi-
rítica, de afinidade subalcalina transicional a calci-
alcalina potássica, originados por fusão parcial de
uma fonte crustal (Medeiros, 1992).

Os granitóides P�i2 são riebeckita-augita-ferro-
augita augen gnaisses granodioríticos a monzo-
graníticos , granulação grossa com fácies micro-
porfirítica, peralcalinos.

Uma amostra do augen gnaisse P�i1 foi datada
pelo método Pb-Pb em monozircão segundo técni-
ca de evaporação, indicando idade de 1.969 �
9Ma (Medeiros et al., 1993). Os metassedimentos
encaixantes do Complexo Barro teriam então uma
idade paleoproterozóica, podendo-se supor uma
idade similar ou mais antiga para os gnaisses ban-
dados do Complexo Parnamirim.

Geologia Estrutural do Fragmento Icaiçara

O conjunto litológico do FIC encontra-se empi-
lhado por uma tectônica contracional de provável
idade transamazônica, contemporânea da intru-
são dos augengnaisses, superposta por uma de-
formação, também tangencial, que afeta os me-
tassedimentos envoltórios, considerados como
pertencentes aos grupos Salgueiro e Cachoeiri-
nha, portanto associada à tectogênese do Ciclo
Brasiliano.

O Fragmento Icaiçara configura, segundo Me-
deiros et al. (1993), uma antiforme estruturada
numa dobra adjacente à uma zona de cisalhamen-
to transcorrente dextral relacionada ao Evento
Brasiliano (Zona de Cisalhamento de Trempe –
ZCT), que a delimita na sua borda oeste. O núcleo
interno da antiforme é afetado por uma deforma-
ção tangencial que sobrepõe os gnaisses migma-
títicos do Complexo Parnamirim (Pp), supostamen-
te basais, aos metassedimentos do Complexo Bar-
ro (Pba), através da Zona de Cisalhamento Interna
(ZCI). Os indicadores cinemáticos da ZCI apontam
transporte de massa para SW. Esta ZCI, de idade
indefinida, pode estar associada à deformação ne-
oproterozóica do envelope, ou talvez mais antiga,
relacionada à intrusão dos augen gnaisses transa-
mazônicos. O contato externo norte, entre as unida-
des litoestratigráficas paleoproterozóicas do FIC e
os metassedimentos neoproterozóicos dos grupos
Salgueiro e Cachoeirinha, dá-se através da Zona
Cisalhamento Externa (ZCE), de natureza contraci-
onal, com transporte tectônico para WNW, de idade
brasiliana; na parte sudeste é limitado pelo Grupo
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Figura 3.1 – Esboço tectonoestrutural do Fragmento Icaiçara (modificado de Medeiros et al., 1993).



Salgueiro através de zona de cisalhamento trans-
corrente sinistral; e a sul faz contato com o Comple-
xo mesoproterozóico Lagoa das Contendas atra-
vés de zona de cisalhamento transcorrente dextral,
e com unidades do Domínio Externo através do Li-
neamento Pernambuco.

3.1.1.3 Faixa Piancó–Alto Brígida (FPB)

Complexo Riacho Gravatá (Mrg)

O Complexo Riacho Gravatá (Campos Neto et
al.,1994) corresponde, em parte, aos grupos Ca-
choeirinha, de Barbosa (1970) e Salgueiro, de Silva
Filho (1985). Ocorre em diminuta área no extremo-
nordeste da folha.

Segundo Campos Neto et al. (1994, apud Santos
1998), trata-se de uma unidade metavulcano-sedi-
mentar, formada por metarritmitos, filitos sericíti-
cos, granada-biotita xistos, magnetita-granada-bi-
otita-carbonato xistos feldspáticos, magnetita-anfi-
bólio-mica-clorita xistos, turmalina-biotita-muscovi-
ta quartzitos, turmalinitos, metamáficas, metaultra-
máficas, magnetita-muscovita gnaisses (metatu-
fos, metarriólitos e metarriodacitos alcalinos) com
níveis grafitosos, raras intercalações de formações
ferríferas e manganesíferas e raros calcários crista-
linos. As formações ferríferas são associadas a gru-
nerita xistos, sendo uma característica desta unida-
de. O metamorfismo é da fácies anfibolito baixo a
xisto-verde.

Santos (1998), faz referências a idades U-Pb em
zircão de 1.070±30Ma e Rb-Sr de 950±7Ma, obti-
das por Brito Neves et al. (1990), representando a
idade da sedimentação e do vulcanismo e a idade
de metamorfismo, respectivamente.

Grupo Salgueiro (Nsa)

Trata-se de uma seqüência eminentemente terrí-
gena pelítica com restrita contribuição química e
vulcanogênica, da fácies anfibolito médio a alto,
que corresponde, em parte, ao Grupo Salgueiro, de
Barbosa (1970). Compõe-se, segundo Campos
Neto et al. (1994, apud Santos, 1998), de grana-
da-muscovita-biotita xistos, sillimanita-granada-
biotita xistos mais ou menos migmatizados, metas-
siltitos, metarenitos, metarritmitos com intercala-
ções de seqüências ferríferas bandadas e raras
metavulcânicas ácidas e intermediárias. As carac-
terísticas litológicas deste grupo são algo similares
às do Grupo Cachoeirinha, embora num grau meta-

mórfico mais elevado. Por essa razão, atribuiu-se
ao mesmo uma idade neoproterozóica.

Grupo Cachoeirinha (Nch)

O Grupo Cachoeirinha (Barbosa, 1970), constitui
uma seqüência turbidítica de baixo grau metamórfi-
co. Compõe-se dominantemente de metarenitos
feldspáticos finos e filitos sílticos, de cores cinza a
creme, formando frequentemente ritmitos com lei-
tos de espessuras centimétricas. Ocorrem ainda
metarenitos feldspáticos finos a médios intercala-
dos com filitos ardosianos cinzas, em leitos centi-
métricos a métricos. Kozuch et al. (1997) obtive-
ram, em riolito pórfiro desta unidade, idades U-Pb
em zircão e Sm-Nd (TDM) de ca. 730Ma e 1.340Ma,
respectivamente, que indicam uma idade de vulca-
nismo (e sedimentação) no Criogeniano (850-
650Ma), a partir de um protólito mesoproterozóico
ou misto, paleo e neoproterozóico.

3.1.1.4 Terreno Alto Pajeú (TAP)

Complexo São Caetano (Mct)

Compreende a seqüência São Caetano, de San-
tos (1971) e paragnaisses considerados por Veiga
Jr. & Ferreira (1990) como pertencentes ao Com-
plexo Irajaí. Corresponde na área à unidade de
Gnaisse Vassouras e Migmatitos Associados, de
Sial et al. (1983).

É constituído dominantemente por gnaisses cla-
ros, micáceos, ora com predomínio de muscovita,
adquirindo tonalidade branco brilhante, ora com
maior conteúdo de biotita que imprime uma colora-
ção cinza à rocha. Está em parte migmatizado e fre-
qüentemente injetado por granitóides. Granada-bio-
tita xistos formam faixas possantes que contornam
núcleos gnáissicos ou aparecem como intercala-
ções mais restritas. Quartzo xistos claros, gnais- sifi-
cados, preservando texturas de rochas ígneas, fo-
ram interpretados por esses autores como prová-
veis metatufos. Santos (1998), descreve, em área
contígua, uma associação metavulcânica/vulcano-
clástica intermediária a félsica com uma compo-
nente menor máfica. O metamorfismo atuante é da
fácies anfibolito médio. Santos et al. (1994), obtive-
ram uma idade U-Pb em zircão em metatufo de
1.089�143Ma, interpretada por Santos (1998),
como provável simultaneidade de sedimentação e
do vulcanismo com a deformação orogênica Cariris
Velhos.
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Complexo Riacho da Barreira (Nrb)

Designação informal de Santos (1998), para uma
associação litológica originalmente englobada
pelo Grupo Salgueiro, de Barbosa (1970), subdivi-
dida em duas unidades distintas, Nrb1 e Nrb2.

A unidade Nrb1 é formada por micaxistos com in-
tercalações lenticulares de tremolititos, actinoliti-
tos, tremolita-clorita xistos, anfibólio talcoxistos e
clorita talcoxistos, incluindo formações ferríferas.
Santos (1998), admite a possibilidade de uma com-
ponente vulcanogênica e exalativa para esta unida-
de. A unidade Nrb2, essencialmente metassedi-
mentar, é composta por muscovita gnaisses, gnais-
ses quartzíticos, (cordierita)-sillimanita-grana-
da-biotita xistos, níveis lenticulares de quartzitos,
calcários e rochas calcissilicáticas. O Complexo foi
afetado por um metamorfismo que atingiu a fácies
anfibolito alto. Não existe determinação geocrono-
lógica nesta seqüência e a idade neoproterozóica
foi inferida a partir da correlação com o Complexo
Irajaí, cuja concórdia U-Pb em zircão indica idade
ca. 720Ma.

3.1.1.5 Terreno Alto Moxotó (TAM)

Complexo Lagoa das Contendas (Mlc)

Trata-se de um complexo metavulcano-sedi-
mentar definido por Santos (1998), corresponden-
do parcialmente, na área, à unidade metassedi-
mentar Riacho Pequeno, de Sial et al. (1983).

Predominam biotita gnaisses e granada-musco-
vita-biotita gnaisses, localmente com aspecto mig-
matítico. Ocorrem freqüentes e extensos horizontes
de quartzitos a muscovita ou puros (qt), lentes de
rochas calcissilicáticas com quartzo, feldspatos e
diopsídio (cs) e lentes de calcários cristalinos ban-
dados (ca), além de muscovita gnaisses, gnaisses
quartzo-feldspáticos, biotita-granada xistos e raras
lentes de anfibolitos. A unidade está intensamente
deformada e transposta em razão da proximidade
com o Lineamento Pernambuco. Santos et al.
(1994), obtiveram idade U-Pb em zircão de 1.012
�18Ma para este complexo.

3.1.1.6 Rochas Intrusivas Associadas ao
Domínio da Zona Transversal

O Domínio da Zona Transversal, na área, é afeta-
do por escasso plutonismo granítico mesoprotero-
zóico, sin-tectônico ao Evento colisional Cariris Ve-
lhos, e por intensa atividade granítica neoprotero-

zóica sin a pós-tectonismo brasiliano. As caracte-
rísticas desse plutonismo constam do quadro 3.2.

3.1.1.7 Geologia Estrutural do Domínio da
Zona Transversal

As diversas unidades tectonoestratigráficas do
Domínio da Zona Transversal aflorantes na folha
encontram-se, via de regra, afetados pelo cisalha-
mento transcorrente do Lineamento Pernambuco e
das estruturas correlatas a ele coalescentes. Tal
sistema determina o formato em cunha dos terre-
nos/complexos, com tendência ao paralelismo com
a megaestrutura brasiliana e intensa deforma-
ção/transposição de seus componentes litológi-
cos.

3.1.2 Domínio Externo (DE)

O Domínio Externo é formado pela Faixa Riacho
do Pontal, pelo Terreno Pernambuco-Alagoas Oes-
te/Fragmento Riacho Seco e pela Faixa Sergipana.

As relações entre as unidades litoestratigráfi-
cas/rochas intrusivas e correspondentes segmen-
tos tectonoestratigráficos do Domínio Externo estão
representadas no quadro 3.3.

3.1.2.1 Faixa Riacho do Pontal (FRP)

Definida por Brito Neves (1975) como Sistema de
Dobramentos Riacho do Pontal, congrega terrenos
tectonoestratigráficos meso e neoproterozóicos
amalgamados, além de fragmentos de embasa-
mento envolvidos numa tectônica contracional e
transpressiva com estruturas imbricadas, trans-
postas e com dobramentos apertados a isoclinais
associados.

Fragmentos Antigos (FAT)

Representam fatias de embasamento de prová-
vel idade paleoproterozóica, circundadas por su-
pracrustais mesoproterozóicas dos complexos
Santa Filomena (Msf) e Monte Orebe (Mmo), retra-
balhadas nos eventos tectônicos do Meso e Neo-
proterozóico.

Complexo Migmatítico (Pmg) / (P�)

Trata-se de uma unidade de ortognaisses tonalí-
ticos a granodioríticos, parcialmente migmatiza-
dos, contendo restos de supracrustais. No âmbito
do Complexo Monte Orebe (Mmo), o embasamento
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aflorante (norte de Afrânio-PE) é constituído por su-
pracrustais migmatizadas, com destaque para bio-
tita gnaisses bandados e cordierita-granada xistos
silicosos em complexo arranjo estrutural, permea-
das discordantemente pelo ortognaisse à duas mi-
cas (N�p1). A nordeste de Santa Filomena (PE)
ocorre um corpo de ortognaisse listrado a banda-
do, de composição tonalítica a sienogranítica, à bi-
otita, de coloração cinza e rósea, contendo faixas
de diopsídio anfibolito e figuras de interferência tipo
domo e bacia (P�). Gava et al. (1983) reportam-se a
uma idade convencional Rb-Sr de 1.900Ma para
esse metagranitóide.

Terreno Paulistana–Santa Filomena (TPF)

Complexo Paulistana (Mpt)

O Complexo Paulistana (Caldasso et al., 1973;
Gomes & Vasconcelos, 1991) configura uma se-
qüência metaplutono-vulcano-sedimentar consti-
tuída por rochas metassedimentares (cerca de
90% do conteúdo lítico), metamáfico-metaultra-
máficas, metacherts, metavulcânicas félsicas e
corpos tabulares de leucogranitóides; metamorfi-
zada em condições de fácies xisto-verde a anfibo-
lito.
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Quadro 3.2 – Caracterização das rochas intrusivas no Domínio da Zona Transversal.

UNI-
DADE

COMPOSIÇÃO E TEXTURA/ESTRUTURA
ENCLAVES/
XENÓLITOS
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QUIMISMO/

PROVÁVEL ORIGEM.
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d
a Diques de clinopiroxênio-anfibólio sódico-alcalifeldspato

granito acinzentado e alcalifeldspato sienito e quartzossi-
enito verde a verde-escuro, granulação fina e porfirítica.

Granitóides Isotrópico
Peralcalino/

Ultrapotássico
(1) (2)

N
�t

5
(t
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o

Tr
iu

nf
o)

Clinopiroxênio-anfibólio sódico-alcalifeldspato sieni-
to/quartzossienito, róseo a esverdeado, porfirítico.

Supracrustais,
granitóides

Deformação
incipiente, fluxo

magmático.

Peralcalino/
Ultrapotássico.

(1)

N
�t

4

Biotita-hornblenda leucossienito e quartzossienito róseo,
porfirítico, de granulação muito grossa a médio-fina, com
fenocristais de KF variando de 5,0cm a 0,5cm de compri-
mento (Plúton de Terra Nova). Clinopiroxênio-bioti-
ta-hornblenda quartzo monzodiorito e quartzo monzonito,
esverdeado, róseo, creme e cinza, porfirítico e fino (Com-
plexo Leste do Batólito de Salgueiro).

Supracrustais, grani-
tóides

Deformação
incipiente, fluxo

magmático.

Shoshonítico
(1)

N
�t

3 Biotita-hornblenda monzodiorito, monzonito, quartzo
monzonito e biotita granito, creme a cinza, médio a gros-
so.

Granitídes
Deformação
incipiente.

Afinidade trondhjemítica
(1)

N
�t

2

Biotita-hornblenda granito e granodiorito.
Supermicáceos,

autólitos dioríticos e
quartzo-dioríticos.

Deformação
incipiente.

Calcialcalino de médio e
alto potássio.

(2)

N
�t

1 Biotita granodiorito a quartzossienito, por vezes
porfirítico.
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C
IC

LO
S

C
A

R
R

IR
IS

V
E

LH
O

S

S
IN

-
TE

C
TÔ

N
IC

O

M
�t

2 Migmatito e metagranitóide a biotita e biotita-muscovita,
textura augen dominante.

Supracrustais,
supermicáceos.

Foliações de
baixo ângulo

Peraluminoso Tipo S
(crustal colisional).

(2)

M
�t

1

Ortognaisse granítico e migmatito. – Deformado –

Fontes: (1) Silva Filho (1989); (2) Santos (1998).



Magmatismo tardi
a pós-tectônico

IDADE
(Ga.)

T
R

IÁ
S

S
IC

O
-

JU
R

Á
S

S
IC

O
M

E
S

O
P

R
O

T
E

R
O

Z
Ó

IC
O

P
A

L
E

O
P

R
O

T
E

R
O

Z
Ó

IC
O

N
E

O
P

R
O

T
E

R
O

Z
Ó

IC
O

A
R

Q
U

E
A

N
O

DOMÍNIO EXTERNO

0,54

0,14

0,23

1,0

1,8

2,5

TERRENO
MONTE OREBE

FAIXA RIACHO DO PONTAL

Magmatismo tardi a pós-tectônico Magmatismo tardi a pós-tectônico

N p5 N p5

TERRENO
BREJO SECO

d

Magmatismo
pós-tectônico

dTJ

Magmatismo
pós-tectônico

TERRENO
CASA NOVA

N p3

Complexo
Casa Nova

Ncn

Complexo
Monte Orebe

Mmo

Complexo
Brejo Seco

Mbs

M p

TERRENO
PERNAMBUCO-ALAGOAS

Magmatismo sin-tectônico

Complexo
Belém do

São Francisco

Mbf

Complexo
Cabrobó

Mcb

M a1-5 M a

FRAGMENTO RIACHO
SECO

Complexo
Riacho Seco

Arc

Formação
Acauã

GRUPO
ESTÂNCIA

MNac

FRAGMENTOS ANTIGOS

Complexo
Migmatítico

Pmg

Magmatismo
sin a tardi-tectônico

Magmatismo sin-tectônico

N p1N p1

Complexo
Paulistana

Mp

Complexo
Santa Filomena

Msf

N p4 N p4

TERRENO PAULISTANA-
SANTA FILOMENA

N p2

dap

P

N p6 N a

COBERTURA PERICRATÔNICA
DE ESTÂNCIA

TERRENO
MACURURÉ

FAIXA SERGIPANA

N s2

TERRENO
VAZA-BARRIS

Magmatismo
sin-tectônico

N s1

GRUPO
MACURURÉ

MNm
MNo

GRUPO
VAZA-BARRIS

Formação
Olhos
d'Água

Formação
Palestina

MNpl

GRUPO
SIMÃO DIAS

Formação
Frei Paulo

MNf

Quadro 3.3 - Relações tectonoestratigráficas do Domínio Externo da Província Borborema na Folha Aracaju NW.

d , - rochas intrusivas associadas à Faixa Riacho do Pontal�pap

�s - granitóides associados à Faixa Sergipana



Os metassedimentos constam de (andaluzita-
cordierita)-granada xistos cinza-esverdeados; ro-
cha xistosa de aspecto filítico, bege a esverdeada,
podendo conter granada e pseudomorfos de silli-
manita, andalusita (?) e cordierita; níveis de musco-
vita quartzitos placosos que gradam para muscovi-
ta-quartzo xistos (qt) e corpos de metacherts acin-
zentados de espessuras centi-decimétricas asso-
ciados a anfibolitos de granulação grossa.

As metamáficas anfibolitizadas e xistificadas têm
granulação fina (metavulcanogênicas) e média a
grossa (rocha gabróide). As metaultramáficas es-
tão representadas por clorita xistos, talco-clorita
xistos, tremolititos e talcoxistos (Mpt�).

As metabásicas deste complexo apresentam um
quimismo de afinidade predominantemente calci-
alcalina (Gomes & Vasconcelos, 1991).

É inferida uma idade mesoproterozóica para o
Complexo Paulistana levando-se em consideração
seu posicionamento em relação ao contexto regio-
nal.

Complexo Santa Filomena (Msf)

Denominação ora proposta para abrigar a se-
qüência metapelítico-psamítico-carbonático-quí-
mico-exalativa com restrita contribuição vulcano-
gênica, correspondente ao domínio plataformal
norte do Complexo Casa Nova (Angelim, 1988; Go-
mes & Vasconcelos, 1991).

Trata-se de uma seqüência monótona, compos-
ta fundamentalmente por xistos bimicáceos com
freqüentes mobilizados quartzosos, incluindo gra-
nada e, menos comumente, cianita, estaurolita,
cordierita e sillimanita. Na seção inferior ocorrem ní-
veis de calcários cristalinos impuros que gradam
para calcoxistos e níveis de calcários cristalinos
calcíticos (ca), além de um horizonte basal de mus-
covita quartzito feldspático milonitizado (qt). Inclui
lentes de metabasitos xistificados (hornblenda–tre-
molita-actinolita xistos) associados a níveis de me-
tacherts, xistos grafitosos e lentes de rochas calcis-
silicáticas (mb).

Não existem informações sobre o quimismo das
vulcânicas do Complexo Santa Filomena.

Os augen gnaisses M�p, tipo Afeição (Angelim,
1988), intrusivos sintectonicamente nesse segmen-
to crustal, apresentam idade de 968Ma (isócrona
Rb-Sr e Pb-Pb em monozircão, Jardim de Sá,
1994), creditando portanto uma idade mesoprote-
rozóica para as rochas encaixantes do Complexo
Santa Filomena.

Terreno Brejo Seco (TBS)

Complexo Brejo Seco (Mbs)

Compreende o Grupo Brejo Seco (Gava et al.,
1983). Trata-se de uma seqüência metapluto-
no-vulcano-sedimentar metamorfizada na fácies
xisto-verde. Marimon (1990), reconhece duas as-
sociações litológicas principais, sem conotação
cronoestratigráfica, que representam áreas de
predominância: as rochas supracrustais, incluin-
do as seqüências: vulcânica, sedimentar turbidíti-
ca e sedimentar arenítica, e rochas intrusivas cor-
respondendo aos complexos máfico-ultramáficos
de Brejo Seco (Mbs�/Mbsµ2) e São Francisco
(Mbsµ1) além de vários outros corpos menores não
cartografados (quadro 3.4). A associação supra-
crustal é afetada por sucessivas faixas de miloni-
tos e protomilonitos injetados por veios e vênulas
de quartzo concordantes à estruturação das su-
pracrustais, relacionadas a zonas de cisalhamen-
to dúctil transpressional, não individualizadas na
escala do mapa.

Os metabasaltos Brejo Seco possuem afinidade
geoquímica com toleiítos de baixo potássio, carac-
terísticos de arcos de ilhas (Marimon, 1990).

É creditada uma idade mesoproterozóica para o
Complexo Brejo Seco, embasada na presença de
augen gnaisse correlacionado ao tipo Afeição de
968Ma (M�p), intrusivo em litótipos deste complexo
(Torres et al., 1995).

Terreno Monte Orebe (TMO)

Complexo Monte Orebe (Mmo)

O Complexo Monte Orebe (Siqueira Filho, 1967;
Kreysing et al., 1973;Caldasso et al., 1973; Santos
& Caldasso, 1978; Angelim, 1988; Gomes & Vas-
concelos, 1991; Santos & Silva Filho, 1990; Sam-
paio & Vasconcelos, 1991) encerra uma seqüên-
cia de rochas metamáficas com metaultramáficas
localizadas, intercaladas com quartzitos/meta-
cherts e micaxistos granadíferos; seqüência meta-
pelítica/metapsamítica fina; seqüência quartzosa
xistosa aluminosa e uma seqüência metagrauvá-
quica, sem conotação cronoestratigráfica (quadro
3.5). Acha-se afetado por metamorfismo regional
de fácies xisto-verde alto a epidoto-anfibolito.

As metamáficas Monte Orebe são de natureza
subalcalina toleiítica e constituem prováveis regis-
tros de crosta oceânica antiga (Moraes, 1992).
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Não há registro de datação geocronológica no
Complexo Monte Orebe, porém Angelim (1988)
identificou xenólitos desta unidade litoestratigráfica
em augen gnaisse correlacionado ao tipo Afeição
do mesoproterozóico (M�p), sugerindo tratar-se de
um magmatismo Cariris Velhos.

Terreno Casa Nova (TCN)

Complexo Casa Nova (Nc)

O Terreno Casa Nova é constituído pelo Comple-
xo Casa Nova, de Dalton de Souza et al. (1979), re-
presentado por uma sedimentação psamítico-pelí-
tico-carbonática (Unidade Barra Bonita-Nc2) e por
depósitos turbidíticos (Unidade Mandacaru-Nc1),
definidos por Santos & Silva Filho (1990) e Figueirôa
& Silva Filho (1990), sem conotação cronoestrati-
gráfica (quadro 3.6).

A seqüência metassedimentar foi submetida a
um metamorfismo de fácies xisto-verde localmente
atingindo a fácies anfibolito. É atribuída uma idade
neoproterozóica para este complexo baseado em
datações em ortognaisses sin-tangenciais do tipo
Rajada (N�p1) e sin a tardi-tangenciais do tipo Serra
da Esperança (N�p3). Uma isócrona composta
Rb-Sr de 668Ma é considerada por Jardim de Sá
(1994) a provável idade dos metagranitóides N�p1

e estaria relacionada a um evento cinemático com
transporte para WSW. Já a isócrona Rb-Sr de
555Ma em amostras do metagranitóide N�p3 foi

considerada, por esse autor, como uma estimativa
mínima ou muito próxima da intrusão do plúton e
também da tectônica de thrust para sul contra o
Cráton do São Francisco.

Na porção centro-sul do Terreno Casa Nova
ocorre um pequeno fragmento cratônico (Agm) e o
ortognaisse P��2 (descrito no quadro 3.7) alçados
pela tectônica compressiva neoproterozóica, asso-
ciados a uma zona de cisalhamento do tipo rampa
lateral.

Rochas Intrusivas Associadas à Faixa Riacho
do Pontal

As rochas plutônicas associadas à Faixa Riacho
do Pontal compreendem granitóides sin-colisionais
mesoproterozóicos e suítes neoproterozóicas sin,
sin a tardi e tardi a pós-colisão brasiliana (quadro
3.7). No tocante às datações geocronológicas da
granitogênese brasiliana da Faixa Riacho do Pon-
tal, vale ressaltar a incongruência dos dados refe-
rentes aos plutonismos N�p3 e N�p6 (quadro 3.7).
Os primeiros, intrusivos no Terreno Casa Nova com
emplacement sin a tardi-tectônica de empurrão
para sul contra o Cráton de São Francisco, têm ida-
de isocrônica Rb-Sr de 555Ma (Jardim de Sá,
1994). Já os sienitos N�p6 (tipo Cabloco), intrusivos
no Terreno Monte Orebe, tardi a pós-deformação
tangencial, foram datados por uma isócrona Rb-Sr
em 632Ma (DNPM/CPRM/CPGeo apud Jardim de
Sá, 1994).
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Quadro 3.4 – Litoestratigrafia do Complexo Brejo Seco.

UNIDADE LITOLOGIA

C
O

M
P

LE
X

O
R

E
JO

S
E

C
O

R
.I

N
TR

U
S

IV
A

S

Maciço máfico
/ultramáfico de

Brejo Seco
(Mbs�/Mbsµ

2
)

Rochas cinza a cinza-esverdeadas, aspecto mosqueado, em parte com acamamento rítmico, gra-
nulação média, classificadas como metatroctolitos, meta-olivina gabros, meta-anortositos e meta-
gabros. Apresentam textura cumulada, ofítica e subofítica, podendo evoluir até milonítica (Mbs�).
Metaultramáficas negras e cinza-escuras, cinza-esverdeadas quando serpentinizadas ou cloriti-
zadas, granulação fina. As litofácies mais freqüentes são serpentinitos (dunitos), metaperidotitos
(werlitos e lherzolitos ?) e metapiroxenitos (websteritos ?) transformados em clorititos. São obser-
vadas textura cumulada e acamamento rítmico. Minerais acessórios: cromita, calcopirita e pen-
tlandita (Mbsµ

2
).

R
.S

U
P

R
A

C
R

U
S

TA
IS

Maciço máfico/ ultramá-
fico de São Francisco

(Mbsµ)

Complexo máfico/ultramáfico indiferenciado de composição petrográfica similar ao Maciço de
Brejo Seco.

Seqüência. sedimentar
arenítica (Mbs3)

Muscovita quartzitos e quartzitos puros maciços a levemente foliados, recristalizados, de colora-
ção cinza a branco-rosada, que constituem serras alinhadas de extensões quilométricas.

Seqüência Sedimentar
turbidítica (Mbs2)

Micaxistos cinza-escuros a esverdeados, com predominância de metagrauvacas, intercalações
de quartzitos, veios quartzosos, metapelitos xistosos, metassiltitos, filitos carbonosos, formações
ferríferas e metacherts.

Seqüência. Vulcânica
(Mbs1)

Metabasaltos cinza-esverdeados, maciços e xistificados (hornblenda e/ou tremolita-actinolita
e/ou actinolita), localmente com estruturas e texturas vulcânicas reliquiares. Metavulcanitos félsi-
cos (metadacitos/metarriólitos) de coloração cinza-esbranquiçada a amarelada, de ocorrência
restrita, com níveis tufáceos e níveis silicosos (metacherts ?). Metassedimentos intercalados.

Fonte: Marimon (1990).



Cortando os granitóides neoproterozóicos tardi a
pós-tectônicos ocorrem diques ácidos (dap) que
representam provavelmente o último evento disten-
sivo relacionado à evolução da faixa dobrada.

Os metassedimentos da Faixa Riacho do Pontal
são atravessados ainda por corpos máficos/ultra-
máficos de direção NNE-SSW, a exemplo do corpo
da fazenda Boa Vista/Mina Massapê (14ve) minera-
lizado em vermiculita (TJ�), assim como por diques
de diabásio (d�) de mesma direção, que aparente-
mente não fazem parte da história evolutiva da faixa
dobrada. Esses corpos estão posicionados segun-
do os alinhamentos magnéticos NNE-SSW (Schob-
benhaus et al., 1981) que atravessam o embasa-
mento cratônico e truncam indiscriminadamente os
alinhamentos correlacionados com estruturas pre-
cambrianas da Faixa Riacho do Pontal. Estas assi-
naturas magnéticas foram interpretadas por Olivei-

ra (1998) como a resposta magnética de fraturas
profundas preenchidas por rochas básicas relacio-
nadas ao magmatismo mesozóico da Bacia do Par-
naíba. Por sua vez, Góes et al. (1993) sugerem que
as falhas NE-SW da bacia possam ter sido rejuve-
nescidas nos estágios iniciais de ruptura do Conti-
nente Gondwânico, com conseqüente abertura do
Atlântico Norte. O evento magmático associado te-
ria se estendido do Neotriássico ao Neojurássico
(vulcanismo Mosquito). A partir destas coloca-
ções admite-se neste trabalho, uma provável ida-
de triássica/jurássica para este magmatismo bási-
co/ultrabásico, não se descartando, todavia, a
possibilidade de uma idade eocambriana associa-
da ao evento de rifteamento abortado, que prece-
deu a instalação da Bacia do Parnaíba (Góes et
al., 1993), de direção NE, similar aos alinhamentos
magnéticos.
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Quadro - 3.5 – Litoestratigrafia do Complexo Monte Orebe.

UNIDADE LITOLOGIA

C
O

M
P

LE
X

O
M

O
N

TE
O

R
E

B
E

Seqüência metagrauvá-
quica (Mmo4)

Metagrauvacas quartzosas de aspecto turbidítico, coloração cinza-claro a cinza-escuro, podendo conter
granada, cordierita e magnetita, além de fragmentos de metavulcânicas ácidas e quartzo azulado.

Seqüência quartzosa
xistosa(Mmo3)

(Cordierita)-cianita-estaurolita-granada-muscovita-quartzo xisto, cor de alteração castanho a arroxeada,
com transições para quartzitos recristalizados, placosos. Intercalações subordinadas de micaxistos, cal-
cários cristalinos e lentes de metabasitos.

Seqüência metapelíti-
ca/metapsamítica fina

(Mmo2)

-Biotita-sericita-muscovita xistos cinza-esverdeados, granulação fina, em parte carbonáticos.
-Metarritmito com intercalações centimétricas a métricas de filitos, xistos, metassiltitos e metagrauvacas
de coloração cinza-esverdeada a cinza-escuro, e níveis de rocha calcissilicática.

Seqüência metamáfi-
ca/metaultramáfica

(Mmo1 )

Tremolita-actinolita xistos predominantes, localmente epidoto anfibolitos e hornblenda anfibolitos, colora-
ção verde, finos e foliados. Horizontes de extensões quilométricas de quartzitos puros, placosos, recrista-
lizados e metacherts, em íntima associação com as metamáficas. Níveis de micaxistos granadíferos cin-
za-esverdeados. Restritos corpos concordantes de metaultramáficas, compostos essencialmente de tal-
co, tremolita-actinolita e clorita, esverdeados a cinza-esverdeados, estrutura xistosa ou maciça, associa-
dos a filitos grafitosos. Localmente metatufos máficos e intermediários a ácidos.

Fontes: Angelim (1988); Santos & Silva Filho (1990); Gomes & Vasconcelos (1991).

Quadro 3.6 – Litoestratigrafia do Complexo Casa Nova.

UNIDADE LITOLOGIA

C
O

M
P

LE
X

O
C

A
S

A
N

O
V

A

B
ar

ra
B

on
ita

(N
c 2

)

-Filitos cinza-escuros e esverdeados, aspecto sedoso, compostos por (granada, sericita, muscovita), clorita e quart-
zo, por vezes com venulações quartzosas (Nc2a).
-(Cianita-estaurolita)-granada xistos bimicáceos, cinza-escuros a cinza-esverdeados (Nc2b) contendo na parte infe-
rior horizontes de muscovita quartzitos (qt) e lentes de calcários cristalinos cinza-claros a esbranquiçados, banda-
dos, finos a médios (ca).

M
an

d
ac

ar
u

(N
c 1

) -Seqüência turbidítica com predominância de (estaurolita-cordierita-sillimanita)-granada xistos bimicáceos, com in-
tercalações subordinadas de metagrauvacas (Nc1a).
-Metagrauvacas feldspáticas cinza-escuras com granada e/ou cordierita, constituídas pela alternância de lentes
centi-decimétricas de psamitos finos (metassiltitos e metarenitos) e pelitos (micaxistos) (Nc1b).

Fonte: Santos & Silva Filho (1990); Figueirôa & Silva Filho (1990); Sampaio & Vasconcelos (1991); Prado & Vasconcelos (1991).



Quadro 3.7 — Caracterização das rochas intrusivas da Faixa Riacho do Pontal. 
 

 UNI-
DADE 

COMPOSIÇÃO E 
TEXTURA/ESTRUTURA 

ENCLAVES/ 
XENÓLITOS 

DEFORMAÇÃO QUIMISMO E 
PROVÁVEL ORIGEM 

IDADE 
(Ma). 

FONTE 
dβ Diques básicos - Isotrópico - - 

P
Ó

S
- 

TE
C

TÔ
-

N
IC

O
 

TJδ 
Piroxenitos e gabro-noritos  de 
granulação fina a pegmatóide. 

- Isotrópico Toleií tico (3) 

dap Diques ácidos - - - - 

N
γp

6 
 

(T
ip

o 
S

er
ra

 d
a 

A
ld

ei
a/

C
ab

oc
lo

) (Diopsí dio, aegirina, 
arfvedsonita, riebeckita)-
hornblenda-biotita 
alcalissienito, sienito, 
quartzossienito a alcalifelds-
pato granito, cinza, creme e 
avermelhado, fino a médio e 
microporfirí tico. 

Supracrustais 
do Complexo 
Monte Orebe; 
metadiorito 

Isotrópico, orientação 
de fluxo, foliação 
incipiente, zonas de 
cisalhamento 
transcorrente 
localizadas. 

Afinidade alcalina com 
termos peralcalino/ 
shoshoní tico/ 
potássico. 
Tipo A. 

632 
(1) (2) (3) (6), 

(7)*, (8). 

N
γp

5 
 

(T
ip

os
 

M
ax

ix
ei

ro
, 

La
g

oa
S

al
g

ad
a)

Metagranito a granodiorito, 
cinza, esbranquiçado e róseo, 
fino a médio, porfirí tico a 
augen, podendo conter 
muscovita, biotita e granada. 

Supracrustais 
dos complexos 
Paulistana, 
Santa Filomena 
e Casa Nova, e 
rochas í gneas 

Estrutura gnáissica, 
foliados nas bordas 
tendendo a 
isotrópico no centro, 
formas diapí ricas. 

Calcialcalino a alcalino. 
Crustal í gnea. 

(1) (2) 

TA
R

D
I A

 P
Ó

S
-C

O
LI

S
IO

N
A

L.
 

N
γp

4 
 

Metagranitóide indiscriminado. - - - - 

S
IN

 A
 T

A
R

D
I-

C
O

LI
S

IO
N

A
L 

 
N

γp
3 

 
(T

ip
o 

S
er

ra
 d

a 
E

sp
er

an
ç

a)
 Aegirina-augita, 

ferrohastingsita, diopsí dio-
hedenbergita leucoquartzo 
monzonito a quartzossienito 
cinza-esverdeado, rosado, fino 
a pegmatóide. 

Autólitos 
máficos. 

Foliação de baixo 
ângulo, acamamento 
í gneo, zonas 
miloní ticas. 

Peralcalino 
Fonte mantélica. 

555 
(4), (7)*. 

N
γp

2 
 Ortognaisse graní tico de 

coloração rósea, granulação 
média a grossa e pegmatóide. 

- 

Bandamento 
gnáissico, foliação 
de baixo ângulo, em 
parte miloní tico. 

- (2) 

C
IC

LO
 B

R
A

S
IL

IA
N

O
 

S
IN

-C
O

LI
S

IO
N

A
L 

N
γp

1 
 

(T
ip

o 
R

aj
ad

a)
 Ortognaisse de composição 

sienograní tica, granodiorí tica a 
tonalí tica, à biotita e biotita-
muscovita, cinza-claro e 
creme, fino a médio, 
localmente microporfirí tico. 

Supracrustais 
dos complexos 
Paulistana, 
Santa 
Filomena, 
Monte Orebe e 
Casa Nova. 

Corpos estratóides 
com estrutura 
gnáissica. Foliações 
miloní ticas de baixo 
ângulo. 

Calcialcalino a alcalino. 
Crustal sedimentar. 

668 
(1) (2) (5) (7)* 

C
IC

LO
 

C
A

R
IR

IS
 

V
E

LH
O

S
 

S
IN

-
C

O
LI

S
IO

N
A

L 

M
γp

  
(T

ip
o 

A
fe

iç
ã

o)
 

Granada-biotita augen gnaisse 
de composição 
monzograní tica, graní tica e 
granodiorí tica, coloração cinza 
a rósea. 

Supracrustais 
dos complexos 
Santa Filomena 
e Monte Orebe. 

Foliação de baixo 
ângulo 
mesoproterozóica. 

Calcialcalino 
Crustal indefinida. 

968 
(1) (2) (7)* 

 
Fonte: (1) Angelim (1988); (2) Gomes & Vasconcelos (1991); (3) Prado & Vasconcelos (1991); (4) Figueirôa & Silva Filho (1991); (5) Santos & 
Silva Filho (1991); (6) Torres et al. (1995); (7) Jardim de Sá (1994); (8) Ferreira (1995). 
(7)*-Citação da idade. 
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Geologia Estrutural da Faixa Riacho do Pontal

A tectônica brasiliana da Faixa Riacho do Pontal
contra o Cráton do São Francisco é caracterizada
por dois padrões estruturais distintos:

1 – a deformação D1, com maior representativida-
de no Terreno Casa Nova, configura uma tectônica
de nappes com transporte tectônico para S e SSE,
gerando foliações de baixo ângulo com zonas de ci-
salhamento associadas, dobras em bainha, dobras
apertadas a isoclinais intrafoliais, lineações de esti-
ramento de alto rake, além de estruturas de klippen.

2 – a deformação D2 (progressiva), com registro
marcante nos terrenos Monte Orebe, Brejo Seco e
Paulistana-Santa Filomena, produz zonas de cisa-
lhamento transpressivas de direção geral E-W a
NE-SW ou em estruturas em forma de arcos, com
lineações de estiramento de baixo rake impressas
sobre uma foliação milonítica de médio a baixo ân-
gulo e, localmente, rampas frontais com dobras
em bainha associadas e indicadores cinemáticos
com transporte de massa para W, WSW e WNW; in-
terpretada por Angelim (1988), Gomes & Vascon-
celos (1991) e Torres et al. (1995) como produto
da expulsão lateral de massa durante o processo
colisional.

Por outro lado, Jardim de Sá (1994) interpreta
esta tectônica com transporte para oeste como re-
sultante de uma colisão oblíqua inicial da Faixa Ria-
cho do Pontal contra o Cráton do São Francisco,
evoluindo progressivamente para a tectônica de
nappes para sul.

No Terreno Paulistana-Santa Filomena foram ob-
servadas estruturas reliquiares de uma deforma-
ção tangencial com transporte para N/NNW atribuí-
da à tectônica mesoproterozóica.

3.1.2.2 Terreno Pernambuco-Alagoas
Oeste (TPAW)

O Terreno Pernambuco-Alagoas Oeste congre-
ga o Fragmento antigo Riacho Seco (FRC) e os
complexos mesoproterozóicos Cabrobó (Mcb) e
Belém do São Francisco (Mbf), de Santos (1995),
anteriormente agrupados no Complexo Cabrobó,
de Leal (1970). Estes complexos ocorrem intima-
mente relacionados entre si, afetados por um pro-
cesso de anatexia parcial, o qual dificulta a delimi-
tação cartográfica de suas respectivas associa-
ções litológicas. A atividade granítica brasiliana é
praticamente ausente neste terreno, ocorrendo
apenas nas proximidades do Lineamento Pernam-
buco.

Fragmento Riacho Seco (FRC)

Complexo Riacho Seco (Arc)

Os trabalhos iniciais neste segmento crustal
constam de Andritzky & Schmitz (1970), relativos à
prospecção geoquímica para cobre na fazenda
Bom Recurso, a leste do povoado Riacho Seco
(BA). Sua litoestratigrafia foi englobada no Grupo
Macururé (Barbosa, 1970), no Grupo Cabrobó
(Leal, 1970) e no Grupo Ibó (Gava et al., 1983).
Entre 1977 e 1984 a área foi alvo de prospecção mi-
neral por parte da Companhia Baiana de Pesquisa
Mineral (CBPM), para avaliação do potencial das
concentrações cupríferas, através do Projeto Ria-
cho Seco II (relatórios 1980 e 1983).

Litologicamente o fragmento é constituído por
um conjunto indiviso de metaplutônicas tonalíticas
a graníticas, migmatizadas, englobando restos de
supracrustais fortemente dobradas e fragmenta-
das, de fácies anfibolito médio a alto. A esta asso-
ciação litológica deu-se a denominação informal
de Complexo Riacho Seco.

As metaplutônicas têm composição preferenci-
almente granítica e menos comumente tonalítica, à
biotita, coloração rosada e acinzentada, estrutura
gnáissica algo fitada, por vezes evoluindo para
migmatitos schileren e nebulíticos.

As supracrustais configuram uma seqüência
metavulcano-sedimentar que ocorre como corpos
estruturalmente concordantes, lenticulares, alon-
gados, de extensões decimétricas a métricas, por
vezes quilométricas, e espessuras milimétricas a
centenas de metros, encravados nos ortognaisses.

Os metassedimentos são representados por cia-
nita-granada-biotita xistos; cianita-granada-biotita
gnaisses; leucognaisses; rochas calcissilicáticas
(constituídas essencialmente por diopsídio, actinoli-
ta, epidoto e plagioclásio) e calcários cristalinos ob-
servados em furos de sonda e trincheiras. As rochas
calcissilicáticas e os calcários cristalinos encon-
tram-se em íntima associação com as metamáficas.

As metamáficas anfibolitizadas são a litofácies
vulcânica mais comum e importante sob o ponto de
vista metalogenético, por abrigar depósitos sulfeta-
dos de cobre. São rochas meso a melanocráticas,
de granulação fina a média, foliadas, compostas
essencialmente por hornblenda e/ou actinolita, pla-
gioclásio e quartzo. Foram detectados corpos de
metabasitos com espessura da ordem de 30m.
Ocorrem ainda raros e diminutos corpos de rocha
metaultramáfica alterada, silicificada, de coloração
castanho-avermelhada, bolsões de biotititos (alte-
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ração hidrotermal de rochas básicas e/ou ultrabási-
cas), e complexo bandado composto por faixas
félsicas e máficas, centimétricas, de composição
quartzo-anortosítica, quartzo-anortosítica com an-
fibólio, anfibolítica e anfibólio piroxenítica com pla-
gioclásio.

O FRC é envolvido pelo Complexo Cabrobó atra-
vés de zona de cisalhamento contracional. Na por-
ção sul faz contato com litótipos do Cráton do São
Francisco através da Zona de Cisalhamento Riacho
Seco, de natureza transcorrente sinistral.

O modelamento estrutural do terreno é resulta-
do de quatro fases de deformação plástica (Proje-
to Riacho Seco II, 1980 e 1983) (figura 3.2):

D1 – deformação extremamente forte, com trans-
posição das estruturas anteriores. Resulta na folia-
ção gnáissica S1 (bandamento metamórfico e veios
leucossomáticos, paralelos aos contatos litológicos
(S0). Não se observa charneira de dobras F1.

D2 – culminou com dobras isoclinais fechadas,
transposições de estruturas anteriores, formando a
foliação regional, cavalgamento ao longo dos pla-
nos de transposição. Dobras F2 apresentam ver-
gência para NE e eixos de direção NW-SE com cai-
mento suave para NW ou SE. F1 e F2 são aproxima-
damente coaxiais.

D3 – a 3
a

fase de deformação envolveu dobra-
mentos abertos a apertados que ondulam forte-
mente a foliação e demais estruturas planares da
fase anterior. F2 e F3 são coaxiais. A superposição
das lineações L2 e L3 originam nas zonas de char-
neira de F2 estruturas em rodding de direção
NW-SE que controlam o alongamento dos corpos
de minério.

D4 – a 4
a
fase é expressa por ondulações suaves

dos eixos de dobras F2 e F3, com direção geral
NE-SW dos eixos F4.

A informação geocronológica até então conheci-
da diz respeito a uma isócrona de referência Rb-Sr
em rochas gnáissicas-migmatíticas que acusa ida-
de de 2,9Ga (Mascarenhas & Garcia, 1989, refe-
rência 4). Valor de 3.104Ma (idade-modelo TDM

Sm-Nd) determinado neste projeto em ortognaisse
do Complexo Riacho Seco é compatível com a ida-
de arqueana da isócrona Rb-Sr.

Complexos Mesoproterozóicos

Complexo Cabrobó (Mcb)

Foram identificadas, preliminarmente, uma se-
qüência metavulcano-sedimentar (Mcb1) e outra
eminentemente metassedimentar (Mcb2).
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Figura 3.2 – Seções esquemáticas mostrando as três
principais fases de dobramento no Fragmento Riacho
Seco, afetando as rochas básicas mineralizadas em

cobre. Fonte: Projeto Riacho Seco II (1980).



A seqüência metavulcano-sedimentar (Mcb1) é
composta de (muscovita)-biotita xistos e biotita
gnaisses granadíferos, muitas vezes em bandas
centimétricas a métricas alternadas, incluindo cor-
pos lenticulares de metamáficas, calcários cristali-
nos, rochas calcissilicáticas e quartzitos. As meta-
máficas ocorrem como corpos lenticulares centi-
métricos ou como delgadas faixas de extensões
quilométricas, não individualizadas, em freqüente
associação com tremolititos, diopsiditos, hornblen-
ditos, quartzitos calcissilicáticos e por vezes calcá-
rios brancos (Soares et al., 1984).

A unidade metassedimentar foi subdividida
numa associação litológica de (muscovita)-biotita
xistos cinza-escuros, finos a médios, granadíferos,
incluindo níveis de muscovita quartzitos, muitas ve-
zes milonitizados (qt), lentes de calcários cristali-
nos, rochas calcissilicáticas e raras lentes de meta-
máficas (Mcb2a); e numa seqüência de metagrau-
vacas turbidíticas de coloração cinza, fina a média,
contendo porfiroblastos de granada e cianita e es-
poradicamente de feldspatos, constituindo um pa-
cote rochoso com leitos de textura/estrutura psamí-
tica/gnáissica e pelítica/xistosa alternados, com es-
pessuras centi-decimétricas (Mcb2b).

As supracrustais do Complexo Cabrobó exibem
com freqüência aspecto migmatítico com estrutu-
ras do tipo estromática, dobrada, flebítica, e mais
raramente estruturas de maior fração de mobiliza-
dos. Os leucossomas são de composição granítica
e tonalítica

A idade mesoproterozóica deste complexo foi in-
ferida a partir de determinações geocronológicas
obtidas no Complexo Belém do São Francisco, com
o qual ocorre intimamente associado.

Complexo Belém do São Francisco (Mbf)

O Complexo Belém do São Francisco é formado
por ortognaisses e migmatitos com restos de supra-
crustais. Predominam metaleucogranitos róseos e
migmatitos que englobam restos de ortognaisses to-
nalítico-granodioríticos e supracrustais do Comple-
xo Cabrobó. Os migmatitos possuem estrutura do
tipo schlieren, nebulítica e raft, sugerindo anatexia in
situ (Santos, 1998). Isócronas Rb-Sr obtidas por
Lima et al. (1985) definiram idades entre 1.070 e
1.090Ma, confirmadas por idades-modelo Sm-Nd
(TDM) de 1,33Ga encontradas por Santos (1998). Va-
lores de TDM de 1,44Ga na região de Chorrochó-BA
(Brito Neves, inf. verbal) ratificam a idade mesopro-
terozóica deste complexo.

Rochas Intrusivas Associadas ao Terreno Per-
nambuco-Alagoas Oeste

Associam-se diversos corpos plutônicos inter-
mediários a ácidos, sintectônicos à Orogênese Ca-
riris Velhos, além de raros granitóides tardi a
pós-tectogênese brasiliana (quadro 3.8).

Geologia Estrutural do Terreno Pernambuco-
Alagoas Oeste

Estruturalmente este trato tectonoestratigráfico
é caracterizado por um sistema de thrust com
transporte de massa para WNW. Esta estruturação
é evidente na macroescala, principalmente na re-
gião compreendida pelas cidades de Macururé
(BA) e Cabrobó/Santa Maria da Boa Vista (PE). O
imbricamento tectônico é ressaltado muitas vezes
pela alternância de fatias alóctones dos respecti-
vos complexos, ou por horizontes quartzíticos mi-
lonitizados. A deformação mesoproterozóica mo-
dela dobras deitadas a recumbentes, apertadas a
isoclinais, com plano-axial mergulhando suave-
mente para ESE, e imprime uma lineação de estira-
mento mineral de direção WNW-ESE. Pelo menos
duas fases de deformação estão associadas a
essa tectônica de empurrão. Uma terceira fase pli-
cativa produz dobramentos normais, suaves, de
eixos com direção subparalela ao Lx mineral. F3

provavelmente está associada à tectônica trans-
corrente brasiliana.

3.1.2.3 Faixa Sergipana (FDS)

A Faixa Sergipana representada na Folha Araca-
ju NW pelo segmento a oeste do rifte Recônca-
vo-Tucano-Jatobá, está dividida, segundo a con-
cepção de terrenos tectonoestratigráficos, nos ter-
renos Macururé e Vaza-Barris. Na borda sul da fai-
xa ocorre a Cobertura Pericratônica de Estância.

Terreno Macururé (TMC)

Grupo Macururé (MNm)

O Grupo Macururé, definido inicialmente por
Barbosa (1964, 1970) e redefinido por Silva Filho
et al. (1977), e Silva Filho & Brito Neves (1979),
está subdividido a leste da Bacia de Tucano nas
formações Santa Cruz (basal) e Traipú/Jaramata-
ia. O pacote rochoso aflorante na área, sem forma-
ções individualizadas, compõe-se predominante-
mente pela unidade MNm1 caracterizada por uma
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Quadro 3.8 — Caracterização das rochas intrusivas no Terreno Pernambuco-Alagoas Oeste. 
 
  UNIDADE COMPOSIÇÃO E TEXTURA/ESTRUTURA 

ENCLAVES/ 

XENÓLITOS 
DEFORMAÇÃO FONTE 

D
iq

ue
s*

 Biotita granitos finos, de cor cinza a rosado, que 

ocorrem no âmbito do granitóide Mγ5 (batólito de 

Chorrochó). 

Mγ5 Isotrópico (1) 

C
IC

LO
 

B
R

A
S

IL
IA

N
O

 

TA
R

D
I A

 P
Ó

S
-

TE
C

TÔ
N

IC
O

 

N
γa

 Alcalifeldspato granito com hornblenda e granito 

porfirítico. 
— Isotrópico — 

M
γa

5 
 

(B
at
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 d
e 

C
ho
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hó
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Biotita e/ou hornblenda ortognaisse quartzo-

monzodiorítico, granodiorítico e granítico, com 

matriz fina a média de coloração cinza, 

encerrando porfiroblastos de KF com até 10cm de 

comprimento, constituindo augen, que evoluem 

para bandas leucocráticas nas fácies miloníticas, e 

localmente cristais subidiomórficos a idiomórficos 

nas fácies submetidas a baixo strain. Inclui 

litofácies de biotita ortognaisse tonalítico cinza, fino 

a médio, provável protólito. 

Metadiorito, anfiboli-

tos, rochas 

calcissilicáticas e 

hornblenditos. 

Foliação de baixo 

ângulo com lineação 

mineral de direção 

WNW-ESE. 

(1) 

M
γa

4 

Ortognaisse quartzo-monzodiorítico a tonalítico, 

coloração rósea, granulação média, com 

pontuações verdes de anfibólio. 

— 

Foliação de baixo 

ângulo/ foliação de 

cisalhamento 

transcorrente. 

— 

M
γa

3 
 

Muscovita-biotita leucortognaisse granítico cinza-

claro, esbranquiçado e róseo, fino a grosso, 

localmente pegmatóide, com granada, em parte 

com aspecto mosqueado (concentração de biotita, 

de granada e mais raramente tremolita). 

Rochas 

calcissilicáticas, 

anfibolitos, biotita 

gnaisse. 

Foliação milonítica de 

baixo ângulo, dobras 

apertadas 

recumbentes, partes 

com deformação 

incipiente. 

(1) 

M
γa

2 
 

Biotita ortognaisse granítico fino a médio e augen. — — — 

M
γa

1 
 

Hornblenda-epidoto-biotita ortognaisse 

quartzomonzodiorítico com textura augen e matriz 

xistosa milonítica cinza-escura. Os augen 

constituem agregados de grãos de plagioclásio, 

microclina-plagioclásio-quartzo ou somente 

quartzo, resultantes de blastomilonitização. 

— 

Foliação milonítica de 

baixo ângulo, dobras 

deitadas, apertadas 

a isoclinais. 

(1) 
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Biotita-hornblenda ortognaisse diorítico a 

quartzodiorítico, de coloração cinza a cinza-

escura, granulação média a grossa, permeado por 

venulações leucocráticas tonalíticas e graníticas. 

Biotita gnaisses, 

hornblenditos e 

anfibolitos, autólitos 

cinza-escuros. 

Foliação de baixo 

ângulo, dobras 

recumbentes, 

bandamento 

magmático. 

(1) 

 
*Não representada em mapa. 
Fonte: (1) Soares et al. (1984). 



associação litológica monótona de muscovita-bio-
tita xistos granadíferos, de coloração cinza a cin-
za-esverdeada, constituindo metarritmitos com
bandas pelíticas e sílticas alternadas de espessu-
ras centi-decimétricas, caracterizando uma se-
qüência turbidítica. Localmente observa-se a pre-
sença de grânulos de quartzo dispersos nas matri-
zes pelíticas e psamíticas finas. Intercalam-se hori-
zontes de muscovita quartzitos, em parte miloniti-
zados (qt) e corpo lenticular de calcário cristalino
(ca). A unidade MNm2, de restrita área de ocorrên-
cia na borda norte da faixa, é formada por uma as-
sociação litológica de sericita-muscovita xistos
acinzentados, filitos cinza-esverdeados, metacon-
glomerados polimíticos de matriz grauváquica, me-
tavulcânicas ácidas a intermediárias esverdeadas,
filitosas, freqüentes horizontes de quartzitos a mus-
covita ou puros, recristalizados, intercalações cen-
ti-decimétricas de hematita quartzitos. A unidade
MNm1 foi afetada por metamorfismo de fácies anfi-
bolito, enquanto na unidade MNm2 o metamorfismo
atuante é de fácies xisto-verde.

Terreno Vaza-Barris (TVB)

Grupo Simão Dias

O Grupo Simão Dias (D’el Rey Silva, 1995, modi-
ficado de Humphrey & Allard, 1969) está represen-
tado unicamente pela Formação Frei Paulo (MNf) a

qual ocorre em faixas alternadas intercaladas com
a Formação Olhos d’Água (MNo) do Grupo
Vaza-Barris como prováveis fatias alóctones. Cons-
titui, na folha, de uma seqüência terrígena compos-
ta por filitos e metassiltitos cinza-esverdeados,
avermelhados quando alterados, interestratifica-
dos. O metamorfismo atuante é fácies xisto verde.

Observa-se um controle de ocorrência de rochas
metabásicas em relação à área de exposição desta
formação, podendo tratar-se de sills ou derrames
sin-sedimentares (mb). Os metabasitos têm colora-
ção cinza-escura a verde, granulação fina a muito
fina, milonitizados, em parte mineralizados em co-
bre (malaquita).

Grupo Vaza-Barris

O Grupo Vaza-Barris definido por Humphrey &
Allard (1969), modificado por D’el Rey Silva
(1993-95), é composto pelas formações Palestina
(MNpl) e Olhos d’Água (MNo), metamorfizadas na
fácies xisto verde. A Formação Palestina está re-
presentada por suas litofácies essencialmente pse-
fítica, enquanto a Formação Olhos d’Água constitui
uma seqüência terrígeno-carbonática, intercalada
em bancos de espessuras centimétricas a dezenas
de metros (figura 3.3). A representação gráfica das
principais litologias e estruturas sedimentares utili-
zadas em perfis litoestratigráficos constam da figu-
ra 3.4.
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DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO
LITOLOGIA/

ESTRUTURAS
SEDIMENTARES

Calcários cristalinos cinza-claros, cinza-es-
curos e azulados, finos a muito finos, duros,
em parte silicificados e milonitizados, inte-
restratificados com filitos cinza-esverdea-
dos a cinza-prateados, calcíferos ou não.

Metagrauvaca seixosa e metaconglome-
rado de matriz grauváquica, cinza a es-
verdeada, avermelhada quando alterada,
arenosa fina a silto-argilosa, encerrando
grânulos e seixos, com até 50cm de com-
primento, de gnaisses, granitóides, quart-
zitos brancos e verdes, metapelitos, xistos
e calcários.

Plataforma rasa com
variação do nível do
mar.

Corrente de detritos
e lama em ambiente
de instabilidade
tectônica.

Figura 3.3 – Litoestratigrafia do Grupo Vaza-Barris.
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Grain Flow
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Climbing ripples

Wavy

Linsen

Estratificação sigmoidal

Figura 3.4 – Principais litologias e estruturas sedimentares representadas.



Cobertura Pericratônica de Estância (CET)

Grupo Estância

A Cobertura Pericratônica do Grupo Estância
(Silva Filho et al., 1978), constituída pelas forma-
ções Juetê, Acauã, Lagarto e Palmares, está repre-
sentada na área pelas duas primeiras unidades,
sendo que somente a Formação Acauã (MNac) é
cartografável na escala do mapa.

O Grupo Estância pode ser dividido em dois seg-
mentos distintos, fisicamente separados: o seg-
mento sul, que se inicia entre Patamuté e Bendengó
e prossegue para sul, além dos limites da área até a
região de Euclides da Cunha (Folha Aracaju SW), e
o segmento norte, que abrange as regiões de Pata-
muté , a sul, até a terminação da faixa, a norte, na
região de Curaçá, incluindo estruturas de klippen.
O primeiro, afetado por sutil deformação, em condi-
ção autóctone a parautóctone, preserva estruturas
primárias, enquanto o segmento norte está envolvi-
do por enérgica deformação contracional da Faixa
Sergipana contra o Cráton do São Francisco, a qual
provoca aloctonismo dos seus litótipos e metamor-
fismo na fácies xisto-verde (figura 3.5).

Rochas Intrusivas Associadas à
Faixa Sergipana

O plutonismo do setor oeste da Faixa Sergipana
compreende corpos graníticos neoproterozóicos
intrusivos no Grupo Macururé, classificados, se-
gundo o estágio de deformação, como sin-tectôni-
cos e tardi a pós-tectônicos: os primeiros têm forma
estratóide e ocorrem na borda sudoeste do Terreno
Macururé (N�s1), enquanto que os granitóides tardi
a pós-tectônicos (N�s2), situam-se no setor nordes-
te e formam stocks. A caracterização deste mag-
matismo está resumida no quadro 3.9.

Geologia Estrutural da Faixa Sergipana

A deformação atuante no Terreno Macururé
(Grupo Macururé) é do tipo polifásica, tendo sido

identificadas por Davison & Santos (1989), neste
setor oeste, três fases distintas. As duas iniciais, de
baixo ângulo, determinaram dobramentos deitados
a recumbentes com vergência para SW, superpos-
tas por D3 que gerou dobras abertas de plano axial
verticalizado (figura 3.6).

O Terreno Vaza Barris (formações Frei Paulo, Pa-
lestina e Olhos d’Água) sofreu deformação monofá-
sica que produziu dobras apertadas próximo às zo-
nas de cisalhamento transpressivas, e dobras em
caixa em zonas de menor strain, cujas assimetrias
indicam transporte tectônico para SW. Localmente
esses metassedimentos foram submetidos a inten-
so esforço compressivo que propiciou o desenvol-
vimento de dobramentos desarmônicos.

Os terrenos tectonoestratigráficos estão limita-
dos por zonas de cisalhamento transcorrentes
compressionais sinistrais, o mesmo ocorrendo nas
suas compartimentações internas, notadamente no
Terreno Vaza-Barris.

3.2 Cráton do São Francisco (CSF)

As relações entre as unidades litoestratigráficas
do Cráton do São Francisco aflorantes na Folha
Aracaju NW e seus respectivos segmentos tectono-
estratigráficos estão representados no quadro
3.10.

3.2.1 Segmento Crustal Oeste / Bloco de
Sobradinho (BSD)

3.2.1.1 Complexo Gnáissico-Migmatítico (Agm)

O Complexo Gnáissico-Migmatítico compõe-se
de corpos granitóides homogêneos de dimensões
batolíticas, e de rochas gnáissicas de estrutura
bandada. Os corpos homogêneos são ortognais-
ses de composição trondhjemítico-leucotonalítica
e granodiorítica, de granulação fina a média, tam-
bém grossa, leucocráticos, de coloração esbran-
quiçada, creme, cinza-clara e rosada, em parte
com schlieren máficos e enclaves de supracrus-
tais. Podem conter, embora raramente, biotita e,
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Quadro 3.9 – Caracterização das rochas intrusivas na Faixa Sergipana.

UNIDADE COMPOSIÇÃO E TEXTURA/ESTRUTURA DEFORMAÇÃO

TARDI A PÓS-TECTÔNICO N�s2 Muscovita-biotita leucogranodiorito a granito, cinza-claro a
esbranquiçado, fino a médio.

Foliação incipiente

SIN-TECTÔNICO N�s1 Muscovita-biotita leucortognaisse granodiorítico, de colora-
ção rosada e creme, granulação fina a média.

Estrutura gnáissica
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Complexo
Uauá

Alv
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P e9

P e3P e1
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Quadro 3.10 – Relações tectonoestratigráficas do Cráton do São Francisco na Folha Aracaju NW.

�o - granitóides associados ao Bloco de Sobradinho.

�e - granitóides associados ao Fragmento de Barrinha / Cinturão Saúde-Itapicuru-Jacobina / Cinturão Salvador-Curaçá / Bloco de Serrinha

db - diques máficos de Curaçác db - diques máficos de Uauáu
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DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO
LITOLOGIA/

ESTRUTURAS
SEDIMENTARES

Filitos acinzentados e esverdeados, avermelhados
quando alterados, e sericita-muscovita-clorita xistos
granadíferos, cinza-escuros, cinza-esverdeados e
cinza-prateados. Estas rochas apresentam variações
faciológicas carbonáticas e intercalações lenticulares
de calcários cristalinos (ca). Ocorrem raros níveis de
quartzitos.

Calcários cristalinos finos, bandados, dobrados, com
alternância de faixas de coloração branca a creme e
faixas de tonalidades cinza-claro a cinza-escuro, de
espessuras milimétricas a decimétricas. Também
bandamentos de níveis silicosos e carbonáticos
endurecidos. Localmente ocorrem calcários maciços de
coloração creme, rósea e cinza-escuro. Intercalações
de filitos acinzentados, esverdeados e avermelhados,
por vezes carbonáticos.

- Filitos cinza-escuros e metarcósios cinza-claros a
rosados, de granulação grossa.
- Metaconglomerados de matriz filitosa grauváquica de
cor cinza-escura, englobando clásticos quartzosos.
(Serra da Borracha)

Calcarenitos finos e calcilutitos, predominantes, por
vezes dolomíticos, cinza-claros a escuros, laminados
ou em bancos e com estratificação ondulada simétrica.
In terca lações de arg i l i tos esverdeados a
avermelhados, em parte calcíferos.

- Arenitos cinza-claros, amarelados e avermelhados,
finos/médios a grossos, feldspáticos, localmente com
níveis de conglomerados com seixos de quartzo e
rochas do embasamento e níveis de argilitos
avermelhados. Estruturas do tipo marcas de ondas,
estratificação cruzada acanalada, sigmoidal de
pequeno porte.

- Grauvacas retrabalhadas por ondas e argilitos
avermelhados.

- Conglomerados desorganizados e organizados, de
matriz pelítica avermelhada e esverdeada, encerrando
grãos e seixos de quartzo e seixos e matacões de
rochas do embasamento. Níveis de argilitos verdes
subordinados.

Fácies de plataforma
rasa

Fácies de plataforma
rasa

Fácies de leques
aluviais em ambiente

costeiro

Fácies de leques
aluviais em ambiente

costeiro

Fonte: Delgado & Dalton de Souza (1975), Sobreira (1990); Leal (1980); Conceição Filho
& Sales (1988).

Figura 3.5 – Litoestratigrafia do Grupo Estância.
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Figura 3.6 – Seção estrutural esquemática da Faixa Sergipana entre as localidades baianas de Macururé, a norte, e Bendengó, a sul, mostran-
do os contrastes dos estilos de deformação e de grau metamórfico entre os terrenos Macururé e Vaza-Barris. Fonte: Davison & Santos (1989).
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por vezes, hornblenda. Estão comumente associa-
dos a metabasitos dioríticos ou gabróides e, em al-
guns locais, corpos anortosíticos. Exibem discreta
foliação de baixo ângulo superposta por uma tectô-
nica transcorrente transamazônica.

Figueirôa & Santos (1993) sugerem uma fonte
crustal oceânica e uma geração em temperaturas
próximas do solidus com ausência de vapor a pres-
sões inferiores a 8kb. Isócrona verdadeira Rb/Sr em
leucometagranitóide próximo da localidade de
Uruais (PE) indicou uma idade de 3,3Ga para este
embasamento crustal (Santos & Silva Filho, 1990).

Os gnaisses bandados são rochas de coloração
acinzentada e esbranquiçada, com mesossoma de
composição tonalítico-trondhjemítico-diorítico-gra-
nodiorítica e neossoma de natureza quartzo-felds-
pática, muitas vezes formando massas irregulares.
Associam-se, freqüentemente, faixas de metamáfi-
cas anfibolitizadas. Os gnaisses bandados muitas
vezes gradam para migmatitos com estruturas
schlieren e nebulítica. São polideformados e exi-
bem arranjo estrutural complexo, com padrões de
interferência do tipo laço, domo e bacia e bumeran-
gue.

3.2.1.2 Complexo Lagoa do Alegre (APl)

O Complexo Lagoa do Alegre (Angelim, 1997) é
constituído por uma seqüência metavulcano-sedi-
mentar químico-exalativa (Unidade Macambira) e
por uma seqüência eminentemente metassedi-
mentar (Unidade Minadorzinho).

A Unidade Macambira (APl1) inclui uma associa-
ção de metamáficas, metaultramáficas (talcoxis-
tos), silexitos, metacherts, formações ferríferas
bandadas, micaxistos, paragnaisses e, menos fre-
qüentemente, metavulcânicas ácidas, calcários
cristalinos, rochas calcissilicáticas e quartzitos (qt).
As metamáficas são rochas de tonalidades verdes,
constituídas principalmente por hornblenda e pla-
gioclásio, podendo conter diopsídio-hedenbergita
e tremolita-actinolita. Os talcoxistos possuem colo-
ração verde-clara, estrutura lamelar e mais rara-
mente maciça, aspecto sedoso, composto essen-
cialmente por talco, contendo clorita e micas bran-
cas, por vezes cristais de turmalina verde. As meta-
vulcânicas ácidas são rochas de coloração cin-
za-claro, maciças a pouco orientadas, compostas
essencialmente por quartzo e feldspatos, contendo
grãos de feldspatos dispersos na matriz fina. Os si-
lexitos têm coloração variegada, granulação muito
fina, por vezes desenvolvendo agregados esferólí-
ticos. As formações ferríferas exibem leitos milimé-

tricos a centimétricos ricos em minerais de ferro
(grünerita + magnetita ± hematita), que se alternam
com leitos quartzosos. Os micaxistos abrigam hori-
zontes ricos em cianita, podendo conter ainda gra-
nada e estaurolita.

A Unidade Minadorzinho (APl2) compõe-se es-
sencialmente de micaxistos, gnaisses e quartzitos
(qt), e, mais raramente, formações ferríferas, silexi-
tos, metabasitos e calcários cristalinos (ca). Os me-
tassedimentos podem conter como minerais aces-
sórios granada, cianita, estaurolita e, menos fre-
qüentemente, sillimanita.

A paragênese mineral é indicativa de um meta-
morfismo regional de fácies anfibolito de médio a
alto grau, com retrometamorfismo para a fácies xis-
to-verde.

O Complexo Lagoa do Alegre, juntamente com
os fragmentos gnáissico-migmatíticos por ele en-
volvidos, encontra-se afetado por complexo pa-
drão de deformação onde se sobressaem zonas de
cisalhamento transcorrentes de orientação
NNE-SSW, ora com cinemática dextral, ora sinistral,
em parte reativadas como zonas de cisalhamento
tipo rampa lateral associadas à tectônica compres-
siva para sul da Faixa do Riacho do Pontal, e dobra-
mentos abertos a apertados de planos axiais verti-
calizados a inclinados e eixos b de direção subme-
ridiana também, em parte, relacionados ao mesmo
evento tangencial brasiliano.

É estimada uma idade arqueana a paleoprotero-
zóica para esse complexo, tendo em vista que ele é
recoberto pelos metassedimentos do Grupo Colo-
mi, de idade supostamente compreendida entre
2.300-2.000Ma (Dalton de Souza et al., 1979).

3.2.1.3 Complexo Barreiro (APbr)

O Complexo Barreiro, individualizado por Dalton
de Souza et al. (1979) e redefinido por Moraes Filho
(1989), corresponde a uma seqüência metavulca-
nos-sedimentar metamorfizada na fácies xisto-ver-
de, composta pelas unidades Boqueirão da Onça
(APbr1), Baixa do Rancho (APbr2) e Serra da Ingrata
(APbr3), sem conotação cronoestratigráfica (qua-
dro 3.11).

Moraes Filho (1989) descreve pelo menos duas
fases de dobramentos no segmento Baixa do Ran-
cho: a primeira estaria muito mascarada e de difícil
percepção, apresentando eixos b orientados se-
gundo E-W e mergulhos variáveis, ora para leste,
ora para oeste; a segunda fase de dobramento é
muito bem realçada, formando um intricado siste-
ma de dobras invertidas apertadas, com tendência
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a isoclinais, com planos axiais mergulhando para
leste e caimento dos eixos de dobramentos domi-
nantemente para norte. Esse autor se refere ainda a
duas zonas de cisalhamento praticamente ortogo-
nais entre si: uma de direção submeridiana, que
forma o alinhamento da Baixa do Rancho, provavel-
mente correlata ao cisalhamento transcorrente de
Sobradinho, relacionado à tectogênese transama-
zônica; enquanto a outra, de direção ENE-WSW,
pode representar uma reativação da primeira de-
formação durante o Evento compressivo Brasiliano
da Faixa Riacho do Pontal e seria equivalente às zo-
nas de cisalhamento de baixo ângulo, de orienta-
ção similar, ocorrentes no segmento Serra da
Ingrata.

O lineamento E-W (não representado no mapa),
segundo o autor em referência, delimita dois seg-
mentos com padrões estruturais e patrimônios lito-
lógicos distintos: a norte encontra-se o domínio vul-
cano-sedimentar de Baixa do Rancho, de postura
meridiana, enquanto a sul posiciona-se o domínio
eminentemente sedimentar, de direção E-W, de
Boqueirão da Onça.

Não existem dados geocronológicos desta uni-
dade, sendo admitida uma idade arqueana a pale-
oproterozóica para a mesma, por correlação com a
idade provável do Complexo Rio Salitre.

3.2.1.4 Complexo Rio Salitre (APrs)

O Complexo Rio Salitre definido por Dalton de
Souza et al. (1979) como uma seqüência metavul-
cano-sedimentar afetada por metamorfismo na fá-
cies xisto-verde, localmente atingindo fácies anfi-
bolito baixo/médio, foi redefinido como uma se-
qüência granito-greenstone por Ribeiro & Silva

(1998). Segundo os primeiros autores, este com-
plexo compõe-se de dois segmentos fisicamente
separados, denominados de Unidade Baixo Vale
do Rio Salitre (APrs1) e de Unidade Sobradinho
(APrs2) por Angelim, (1997), sem conotação crono-
estratigráfica. A primeira unidade congrega uma
seqüência dominantemente vulcanogênica com
participação incipiente de metassedimentos clásti-
cos e químico-exalativos, e outra francamente me-
tassedimentar de natureza psamítico-pelítico-car-
bonática. A Unidade Sobradinho é essencialmente
terrígena a sul do rio São Francisco, ao passo que a
norte do rio comporta uma associação de metamá-
ficas/metaultramáficas, e metassedimentos clásti-
cos e químico-exalativos.

A Unidade Baixo Vale do Rio Salitre (APrs1) é
composta de oeste para leste pelas seguintes as-
sociações litológicas (Dalton de Souza & Teixeira,
1981): 1 – horizonte de quartzito recristalizado, mi-
lonítico, com litofácies de tremolita quartzito e
quartzito puro e feldspático, em contato com o em-
basamento gnáissico-migmatítico (APrs1a); 2 – se-
qüência vulcanogênica de metamáficas (hornblen-
da anfibolitos)/metaultramáficas (tremolita-actinoli-
ta xistos), contendo na parte intermediária interca-
lações de gnaisses félsicos e metavulcânicas félsi-
cas (riólitos e dacitos andesíticos), níveis de meta-
cherts cinza-escuros e negros, piritosos, associa-
dos a filitos grafitosos próximo à interface leste com
a seqüência metassedimentar, localmente com es-
truturas ígneas preservadas, tais como pillow e va-
riolítica (APrs1b); 3 – seqüência meta-sedimentar de
filitos cinza-esverdeados e cinza-claros, localmen-
te nodulares, com intercalações de metagrauvacas
e metarcóseos, além de raras lentes de quartzitos e
de metacarbonatos dolomíticos (APrs1c).
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Quadro 3.11 - Litoestratigrafia do Complexo Barreiro.
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Metavulcano-clásticas – metarenitos tufáceos, metaconglomerado vulcânicos.
Metassedimentos – metarcóseos, metarenitos, metaconglomerados polimíticos, metagrauvacas e quartzitos,
incluindo metassiltitos, metargilitos e filitos.
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Associação fina vulcano-sedimentar de aspecto filítico: metavulcânicas básico-intermediárias/ácidas de tex-
tura blastoporfirítica, metatufos argilosos cinzas a esverdeados, metargilitos, metassiltitos, metarenitos finos
e metagrauvacas quartzosas.
Associação químico-exalativa: xistos grafitosos, metacherts e metadolomitos.
Associação clástica grosseira: metarcóseos polimíticos grosseiros a conglomeráticos.
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r 1) Metassedimentos pelíticos piritosos e psamíticos médios a conglomeráticos, com vulcanismo intermediá-
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Para os autores retromencionados ter-se-ia da
base para o topo: quartzito/seqüência metavulca-
nogênica/seqüência metassedimentar. Segundo
Ribeiro et al. (1993), a presença de pillow lavas in-
dicando topo da seqüência para leste e de zonea-
mento Zn+Pb para Cu+Pb mostrando polaridade
oposta, além de dobras isoclinais nos metassedi-
mentos, sugerem uma estrutura isoclinal. Assim,
os quartzitos do limite oeste seriam correlacioná-
veis com os quartzitos que ocorrem subordinada-
mente na seqüência metassedimentar leste (figu-
ra 3.7).

A Unidade Sobradinho (APrs2), também denomi-
nada de Complexo Sobradinho por Souza & Jardim
de Sá (1990), é formada por filitos/filonitos, micaxis-
tos e extensas cristas de quartzitos recristalizados,
contendo subordinadamente lentes de metabasi-
tos (clorita-actinolita/tremolita xistos), talcoxistos,
formações ferríferas bandadas, metacherts, rochas
calcissilicáticas, corpos de metaultrabásicas
(APrs2�) e mais raramente metavulcânicas félsicas.

Silva & Ribeiro (1998) detectaram na Unidade
Baixo Vale do Rio Salitre basaltos com característi-
cas geoquímicas transicionais entre fundo oceâni-
co (OFB) e arco vulcânico (IAT), comuns em ambi-
ente do tipo bacia de back-arc. Anomalias negati-
vas de Nb nesses basaltos constituiriam também
forte argumento a favor de um ambiente transicio-
nal de geração. Os vulcanitos félsicos são de natu-

reza calcialcalina e mostram um quimismo de ele-
mentos-traço compatível com um ambiente de arco
vulcânico. Esses autores concluem que a associa-
ção de vulcanitos calcialcalinos típicos de ambien-
te de arco, com basaltos com características híbri-
das de OFB e IAT, corrobora a hipótese da presen-
ça de um ambiente do tipo arco - back-arc.

A assinatura magnética mais marcante deste se-
tor (Angelim, 1997) configura uma estrutura ovala-
da de direção meridiana, parcialmente encoberta a
sul pelos sedimentos da Chapada Diamantina, cu-
jas anomalias associadas ao Complexo Rio Salitre
contornam ortognaisses pouco ou não magnéticos.
Esta estrutura reforça a correlação entre as unida-
des Baixo Vale do Rio Salitre e Sobradinho.

Jardim de Sá (1994), faz referência a uma isócro-
na Rb-Sr, em rocha total, de 2,6Ga obtida em grani-
to epizonal intrusivo na Unidade Sobradinho. Idade
similar de 2.696 ± 28Ma, isócrona Rb-Sr, foi deter-
minada em granitóide AP�o2 intrusivo na Unidade
Baixo Vale do Rio Salitre (Silva, 1996). Segundo
esse autor os dados seriam preliminares. Optou-se,
então, por uma suposta idade arqueana a paleo-
proterozóica para o Complexo Rio Salitre.

3.2.1.5 Complexo Serrote da Batateira (APbt)

Denominação informal adotada neste projeto
para designar uma associação litológica de supra-
crustais incluída anteriormente no Complexo Tan-
que Novo por Figueirôa & Silva Filho (1990), Gomes
(1990) e Mendes & Silva Filho (1990), e também
correlacionada, em parte, ao Complexo Rio Salitre
por Dalton de Souza & Teixeira (1981), cujo limite
sul é estruturalmente discordante dos complexos
Rio Salitre (Ars1) e Saúde (APs).

Trata-se de uma seqüência metassedimentar
com restrita contribuição vulcânica máfica, meta-
morfismo atuante na fácies anfibolito médio a alto, e
com retrometamorfismo de fácies xisto-verde, pre-
servada em calhas ou como fatias tectônicas (?) no
embasamento metaplutônico, constituída predomi-
nantemente de quartzo-xistos, incluindo níveis de
quartzitos, rochas calcissilicáticas, micaxistos e
pequenas lentes de metabasitos.

Os quartzo-xistos são rochas de coloração acin-
zentada, esverdeada e avermelhada quando alte-
radas, muitas vezes milonitizadas, podendo conter
biotita, muscovita, sericita, clorita, granada, cianita,
sillimanita, cordierita e magnetita. Os quartzitos são
puros, à muscovita ou fuchsita e calcissilicáticos,
que transicionam para calcissilicáticas quartzosas
até rochas calcissilicáticas propriamente ditas.
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O segmento a sudoeste da cidade de Juazeiro
(BA), que inclui várias elevações topográficas dis-
postas numa estrutura de direção NE-SW com fe-
chamento na terminação SW, é a parte melhor estu-
dada desta unidade, por conter mineralizações fos-
fatadas, tendo sido objeto de diversos trabalhos
por parte da Companhia Baiana de Pesquisa Mine-
ral (CBPM).

Segundo Leite (1983 e 1984), a seqüência su-
pracrustal do Serrote da Batateira é formada por
três unidades. A unidade inferior congrega bioti-
ta-sericita-quartzo xistos, milonito xistos e bioti-
ta-sericita xistos com turmalina e pirita, contendo
no topo lentes centimétricas a métricas de calcári-
os cristalinos e rochas calcissilicáticas. A unidade
intermediária é representada por metacarbonatos
e rochas calcissilicáticas que incluem litofácies ar-
gilosas, portadoras de minerais fosfatados, classifi-
cadas como talcoxistos argilizados e ferruginosos,
e possíveis rochas calcissilicáticas alteradas.
Ocorrem também níveis de metapelitos alumino-
sos. Quartzitos calcissilicáticos (diopsídio) e calcis-
silicáticas quartzosas constituem o topo desta uni-
dade. A unidade superior é constituída por quartzi-
tos recristalizados, sericita quartzitos e fuchsita
quartzitos esverdeados, interpretados como sedi-
mentos químicos silicosos (cherts) com contribui-
ção subordinada de material clástico-pelítico.

A noroeste desta faixa, na ilha do Fogo, situada
no rio São Francisco entre as cidades de Juazeiro
(BA) e Petrolina (PE), Aust & Schmitz (1975, apud
Sá et al. 1984), descrevem uma associação de fos-
fatos de alumínio e ferro hidratados e cianita xis-
tos, itabiritos, metatufos e brechas. Figueirôa & Sil-
va Filho (1990) citam ainda a presença de cordieri-
ta e sillimanita nos metassedimentos da Ilha do
Fogo.

Leite (1983), distingue duas fases de metamor-
fismo: a primeira, de grau médio, fácies anfibolito,
e, a segunda fase, que envolveu tectonismo, e hi-
drotermalismo caracteriza um metamorfismo retró-
gado à fácies xisto-verde.

Não existem determinações isotópicas relativas
a esta unidade litoestratigráfica, tendo sido atribuí-
da por este projeto uma idade arqueana a paleo-
proterozóica, de acordo com o contexto regional.

3.2.1.6 Rochas Intrusivas Associadas ao
Bloco de Sobradinho

Neste item estão relacionados os enxames de di-
ques máficos/ultramáficos, os diques de quartzo e
as rochas plutônicas graníticas.

No Bloco de Sobradinho foram individualizadas
duas prováveis gerações de diques máficos/ultra-
máficos arqueanos a paleoproterozóicos, além de
um evento distensivo que afetou também a Faixa
Riacho do Pontal, de provável idade triássico-jurás-
sica (item 3.1.2.1).

A 1ª geração de diques de suposta idade ar-
queana a paleoproterozóica (dmb) diz respeito
aos diques de rochas metamorfizadas, constituí-
das por anfibolitos e tremolititos, incluindo talco-
xistos e serpentinitos (Dalton de Souza et al.,
1979). Estes diques formam um trend N-S com ex-
tensão aflorante de cerca de 40Km, cortando o
embasamento gnáissico-migmatítico, porém sem
truncar os metassedimentos neoproterozóicos do
Complexo Casa Nova da Faixa Riacho do Pontal,
imediatamente a norte. À falta de marcadores
mais precisos admite-se uma idade arqueana/pa-
leoproterozóica para este evento distensivo. A 2ª
geração (db) corresponde aos diques de diabásio
faneríticos finos e gabróicos (Dalton de Souza et
al., 1979; Figueirôa & Silva Filho, 1990; Santos &
Silva Filho, 1990), de direção NE-SW, NNE-SSW e
menos freqüentemente NW-SE. Estes diques cor-
tam metagranitóides de idade paleoproterozóica
nas proximidades da Zona de Cisalhamento So-
bradinho, e a exemplo dos diques da 1ª geração
não atravessam os metassedimentos Casa Nova,
também imediatamente a norte. Esta última gera-
ção de diques deve representar um evento disten-
sivo associado à fase final da tectogênese transa-
mazônica.

Diques de quartzo (qzo) de extensões quilométri-
cas ocorrem associados às zonas de cisalhamento
transcorrentes transamazônicas de direção
NNE-SSW a NE-SW, preferencialmente.

As rochas graníticas do Bloco de Sobradinho es-
tão discriminadas no quadro 3.12.

3.2.2 Segmento Crustal Leste

3.2.2.1 Fragmento de Barrinha (FB)

O Fragmento de Barrinha, constitui o segmento
cratônico limitado a leste pelo Complexo Tanque
Novo-Ipirá do Cinturão Salvador-Curaçá (CSC), a
noroeste pelo Complexo Serrote da Batateira per-
tencente ao Bloco de Sobradinho (BS) e, a oeste,
por coberturas cenozóicas. Ocorre também em um
minúsculo fragmento envolvido pelo Cinturão Sal-
vador-Curaçá. É formado pelo embasamento meta-
plutônico do Complexo Mairi.
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Quadro 3.12 — Caracterização das rochas granitóides intrusivas no segmento oeste do Cráton do São Francisco 
(Bloco de Sobradinho).  

 

  
UNI-

DADE 

COMPOSIÇÃO E 

TEXTURA/ESTRUTURA 

ENCLAVES/ 

XENÓLITOS 
DEFORMAÇÃO 

QUIMISMO/ 

PROVÁVEL 

ORIGEM 

IDADE 

(Ga). 

FONTE 

P
γo

5 
 

(Biotita / hornblenda / 

ferrohastingsita) alcaligranito, 

alcalifeldspato granito e 

sienogranito, róseo a acinzentado, 

médio a grosso, com 

concentrações estiradas verde-

escuras. 

— 

Foliação incipiente de 

alto ângulo, aspecto 

fluidal e migmatítico em 

faixas cisalhantes. 

Peralcalino (1) (2) 

P
γo

4 
 Biotita-muscovita 

leucomonzogranito, médio a 

grosso, em parte migmatizado. 

Metamáficas, 

ortognaisses do 

embasamento 

Foliação penetrativa de 

alto ângulo, envolvimento 

na tectônica da Faixa 

Riacho do Pontal. 

Alcalino 

metaluminoso 
(1) (3) 

P
γo

3 
 

(T
ip

o 
S

ob
ra

d
o)

 

Biotita granodiorito a sienogranito 

porfirítico, com matriz cinza, 

média a grossa, encerrando 

pórfiros de KF róseos com 

comprimento médio de 2cm 

podendo atingir até 15cm, com 

fácies augen localizadas. 

Anfibolito, 

ortognaisses do 

embasamento 

Foliação incipiente de 

alto ângulo, fluxo 

magmático, cumulatos e 

bandamento 

gradacional, localmente 

deformado. 

Calcialcalino 

metaluminoso 

Tipo I. 

1,848 

e 

2,004 

(4) (1) 

P
γo

2 

Biotita monzo a sienogranito, 

cinza a cinza-claro, médio a 

grosso. 

Metamáficas e 

ortognaisses do 

embasamento 

Foliação incipiente de 

alto ângulo, localmente 

aspecto migmatítico ou 

isotrópico. 

Peraluminoso 

Crustal. 

1,928 

(1) 

P
A
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O

P
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R
O

Z
Ó

IC
O

 

S
IN

 —
TE

C
TÔ

N
IC

O
 

P
γo

1 
 

(Hornblenda)-biotita 

metagranodio- rito a sienogranito, 

esbranquiçado, rosado e cinza-

claro, médio a grosso, também 

porfirítico e augen nas fácies mais 

deformadas. 

Supracrustais e 

ortognaisses do 

embasamento. 

Isotrópicos a pobremente 

foliados, localmente 

miloníticos. 

— (5) 

A
P

γo
2 Biotita metagranodiorito a granito, 

cinza-claro, médio a grosso. 

Metabasitos do 

Complexo Rio 

Salitre. 

Deformação incipiente. — 
2,6 

(5) (6) 
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-
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O

 

A
P

γo
1 

Biotita augen gnaisse 

esbranquiçado a levemente 

rosado de composição 

granodiorítica a monzogranítica. 

Ortognaisse 

bandado, 

supracrustais 

Lagoa do Alegre. 

Estruturas tipo domo e 

bacia superpostas por 

foliação de alto ângulo. 

— (5) 
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Complexo Mairi (Am)

O Complexo Mairi é composto por ortognaisses
migmatíticos de composição tonalítico-trondhje-
mítico-granodiorítica (TTG). Segundo Kosin et al.
(em editoração), os ortognaisses migmatíticos fo-
ram gerados por variadas taxas de fusão parcial,
sendo que na maioria dos afloramentos obser-
va-se predominância de mesossoma composto
por hornblenda-biotita gnaisses acinzentados, fi-
nos a médios, por vezes bandados, englobando
rochas metabásicas e raramente metaultrabási-
cas. O neossoma é caracterizado por melanosso-
ma biotítico e leucossoma esbranquiçado a róseo,
com composição monzogranítica, gerando estru-
turas estromáticas, schlieren e nebulíticas. Análi-
ses geoquímicas permitiram comparar estes or-
tognaisses com os grey gnaisses arqueanos, ten-
do sido interpretados como produtos de fusão par-
cial de uma crosta toleiítica quente, cujos restos
seriam as rochas metabásicas.

O Complexo Mairi encontra-se retrabalhado pelo
Cinturão Saúde-Itapicuru-Jacobina, ocorrendo in-
tenso processo de granitização por fusão parcial
dos migmatitos, com várias fases de deformação
superpostas, e cujos contatos com estes são difu-
sos, dificultando a individualização dos corpos em
mapa.

Isócronas de referência Rb-Sr indicam idades de
3,3Ga e 3,0Ga para a formação dos ortognaisses
do Complexo Mairi e 2,7Ga para o processo de fu-
são parcial que gerou os granitóides anatéticos.
Consolidou-se no final do Paleoproterozóico, por
volta de 2,1-1,9Ga, durante o Ciclo Transamazôni-
co (Kosin et al., em editoração).

3.2.2.2 Cinturão Saúde-Itapicuru-Jacobina
(CSIJ)

Este cinturão é constituído pelos complexos
metavulcano-sedimentares arqueanos a paleo-
proterozóicos Saúde e Itapicuru, e pela seqüência
metassedimentar paleoproterozóica do Grupo Ja-
cobina, incluindo o Complexo Básico/Ultrabásico
de Campo Formoso, lascas ou fatias do Complexo
Mairi imbricadas tectonicamente, além de meta-
granitóides transamazônicos. O cinturão foi im-
plantado durante a evolução do Lineamento Con-
tendas-Jacobina, estando representado na área
pelos complexos Saúde (predominante) e Itapicu-
ru, os quais se dispõem em estreita faixa descontí-
nua de direção meridiana.

Complexo Saúde (Aps)

O Complexo Saúde definido por Couto et al.
(1978), está representado na área por uma associa-
ção litológica correspondente à Unidade APs2 de
Abram & Varela (1996). Compõe-se predominante-
mente por xistos e gnaisses aluminosos, cinzentos,
finos a médios, bandados, localmente migmatiza-
dos, com intercalações de quartzitos puros ou mi-
cáceos, de rochas calcissilicáticas e, menos fre-
qüentemente, lentes de metabasitos. A seqüência
de xistos e gnaisses apresenta paragênese de
quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita e
muscovita, além dos aluminossilicatos granada, sil-
limanita, cordierita e cianita, indicando condições
metamórficas de fácies anfibolito alto, transição
para granulito, a partir de protólitos psamíticos e
pelíticos (transformação de muscovita em feldspa-
to potássico e sillimanita na presença de quartzo);
em zonas de maior intensidade de deformação
pode aparecer muscovita/sericita evidenciando re-
trometamorfismo na fácies xisto-verde.

A seqüência metavulcano-sedimentar foi afeta-
da por enérgica tectônica contracional e transcor-
rente transamazônica atuante no cinturão, que so-
mada aos processos de migmatização e às intru-
sões graníticas ocorridas na sua evolução foram
responsáveis pela atual disposição desta seqüên-
cia em fragmentos ou restos de supracrustais len-
ticularizadas que contornam corpos de metagra-
nitóides e lascas do embasamento metaplutônico.

Segundo Melo et al. (1995), os protólitos do Com-
plexo Saúde foram depositados no Arqueano Su-
perior, transição para o Paleoproterozóico.

Complexo Itapicuru (APi) / Corpo Máfico-
Ultramáfico (APiµ)

O Complexo Itapicuru compreende uma se-
qüência metavulcanossedimentar metamorfizada
na fácies xisto-verde a anfibolito, composta predo-
minantemente por xistos e filitos associados a me-
tabasitos e metavulcânicas intermediárias a áci-
das, definido por Couto et al. (1978) e Melo et al.
(1995).

Sua representação na área está restrita a uns
poucos horizontes de quartzitos brancos, acinzen-
tados, avermelhados e localmente verdes, finos a
médios, puros ou micáceos (muscovita, sericita
e/ou fuchsita). Exibem foliação conspícua e estrutu-
ras primárias tipo marcas de ondas e estratifica-
ções cruzadas. Ocorrem freqüentemente níveis
metaconglomeráticos e de metacherts.

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

– 40 –



Associa-se pequeno corpo máfico-ultramáfico
(APiµ), cumulático, estratificado e diferenciado, an-
fibolitizado, onde predomina ortopiroxênio (prova-
velmente de composição original peridotítica), com
material intercumulático anfibolitizado a tremolita.
Estes cumulatos mostram diversidade granulomé-
trica, ocorrendo litótipos médios a grossos (cristais
com até 1cm de comprimento). Inclui ainda corpos
de hornblenditos médios (prováveis piroxenitos
retrometamorfizados) e de anfibolitos também mé-
dios. Esse corpo é provavelmente correlacionável
ao Complexo Básico-Ultrabásico de Campo For-
moso, que ocorre mais a sul na Folha Aracaju SW.

Datações em vulcânicas riodacíticas do Com-
plexo Itapicuru apresentaram idade Rb-Sr em torno
de 1,8Ga, interpretada como período de recristali-
zação dessas lavas durante o Evento Transamazô-
nico (Loureiro, 1991 apud Kosin et al., em editora-
ção). Valores de TDM em vulcânicas félsicas deste
complexo indicam idade-modelo entre 2,3-2,5Ga
(Silva, 1998).

3.2.2.3 Cinturão Salvador-Curaçá (CSC)

O Cinturão Salvador-Curaçá (Santos & Dalton de
Souza, 1985) corresponde a uma faixa móvel estru-
turada no Paleoproterozóico, que se estende inici-
almente na direção NW-SE, e em seguida na dire-
ção N-S, desde o paralelo da cidade de Salvador
até o rio São Francisco, próximo a Curaçá. É com-
posta por rochas metamórficas de alto grau, na fá-
cies granulito/anfibolito alto, cujos protólitos foram
supostamente gerados no Arqueano. Estas rochas
estão agrupadas na Suíte São José do Jacuípe (au-
sente na Folha Aracaju NW) e nos complexos Caraí-
ba e Tanque Novo-Ipirá. Ocorrem ainda diversas
gerações de granitóides intrusivos paleoprotero-
zóicos, dentre os quais destaca-se o Batólito Siení-
tico de Itiúba (P�e4).

Esta faixa móvel corresponde a um cinturão de
cisalhamento dúctil gerado em regime transpres-
sivo e evoluído segundo episódios tangencial e
transcorrente progressivos. Na Folha Aracaju NW,
ocorre a porção norte do cinturão, estruturado N-S
e controlado pela presença de zonas de cisalha-
mento transcorrentes. Seu limite leste encontra-se
balizado por zona de cisalhamento transpressiva
dextral, denominada de Serrote do Souza (Delga-
do & Dalton de Souza, 1975), considerada como o
último evento deformativo paleoproterozóico a
afetar as rochas do cinturão. A norte sofreu infle-
xão para nordeste e leste, reflexo da tectônica bra-
siliana que moldou as faixas de dobramentos Ria-

cho do Pontal e Sergipana, limítrofes ao Cráton do
São Francisco.

Complexo Caraíba (APc) / Gnaisse Bandado
(APgn)

O Complexo Caraíba (Loureiro, 1991; Melo,
1991; Pereira, 1992; Sampaio, 1992) é a unidade de
maior extensão do Cinturão Salvador-Curaçá.

Caracteriza-se como uma associação de ortog-
naisses tonalítico-trondhjemítico-granodioríticos
de fácies anfibolito, transição para granulito, fre-
qüentemente deformados e retrometamorfizados
a biotita-hornblenda gnaisses, principalmente ao
longo das zonas de cisalhamento. Os ortognais-
ses são cinza-esverdeados, de aspecto maciço
quando frescos, tornando-se amarelados e ressal-
tando a foliação e os dobramentos quando altera-
dos.

Petrograficamente foram classificadas como hi-
perstênio gnaisses com biotita e raramente, horn-
blenda e clinopiroxênio. Possuem composições
predominantemente tonalítica (enderbítica) a gra-
nodiorítica (charnoenderbítica), além de termos
quartzo-dioríticos. Segundo Melo et al. (1995), são
o polo félsico de uma suíte bimodal, cujo pólo bási-
co é constituído por rochas gabro-dioríticas na for-
ma de corpos lenticulares de dimensões variadas.
Possuem freqüentes feições migmatíticas, com es-
truturas schlieren, nebulítica e schollen, com fases
leucossomáticas sienograníticas e monzograníti-
cas, geradas por fusão parcial simultânea ao meta-
morfismo ou decorrentes da injeção de corpos gra-
nitóides.

Margeando a borda leste do Batólito Sienítico
de Itiúba (P�e4), ao longo do vale do rio Jacurici,
ocorre a unidade Gnaisse Bandado (APgn), me-
tamorfizada na fácies granulítica, composta pela
alternância de leitos quartzo-feldspáticos e leitos
máficos, associados a rochas calcissilicáticas
(diopsiditos), metacherts e serpentina mármores.
São freqüentes as intercalações de rochas meta-
básicas/metaultrabásicas, muitas vezes minerali-
zadas em cromo.

Segundo D’el Rey Silva (1985), as rochas do
Complexo Caraíba sofreram deformação decorren-
te do fechamento do Cinturão Salvador-Curaçá. Ini-
cialmente teriam ocorrido cavalgamentos de leste
para oeste gerando a foliação gnáissica e dobras
intrafoliais, concomitante a metamorfismo anfibolíti-
co. Segue-se uma segunda fase, associada a gra-
nutilização, com geração de dobras isoclinais a
apertadas com planos axiais E-W e NW-SE e eixos
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horizontalizados, desenvolvendo padrões de inter-
ferência do tipo laço e cogumelo, provocando es-
pessamento em zonas de charneira e afinamen-
to/rompimento dos flancos. Numa terceira fase, es-
tas dobras foram rotacionadas por a uma compres-
são E-W que desenvolveu dobras com planos axiais
subverticais e eixos orientados N-S, associadas a
zonas de cisalhamento transcorrentes tanto dextrais
como sinistrais e acompanhadas de intensa colo-
cação de corpos granitóides. Uma última fase de
dobramentos abertos causou interferências em do-
mos e bacias.

Na Folha Aracaju SW, a sul, há várias datações
para esses ortognaisses. Idades Pb-Pb evapora-
ção em torno de 2,1Ga (Sabaté et al., 1994) foram
inicialmente interpretadas como de formação des-
sas rochas. Posteriormente, Silva et al. (1997) obti-
veram, através de datações U/Pb SHRIMP, idades
de 2,695Ga, 2,594Ga e 2,08Ga, interpretadas
como época de formação dos ortognaisses, primei-
ra granulização (com reservas) e principal evento
de metamorfismo granulítico, respectivamente.

Complexo Tanque Novo-Ipirá (APt)

Os complexos Tanque Novo e Ipirá foram inicial-
mente caracterizados como grupos, por Ladeira &
Brokes Jr. (1969 apud Delgado & Dalton de Souza,
1975) e Sofner (1974, apud Melo et al., 1995), res-
pectivamente, sendo o primeiro definido na porção
norte do Cinturão Salvador-Curaçá, enquanto que
o segundo situa-se na região da cidade de Ipirá, na
porção centro-sul do cinturão, fora da folha. Ambos
são seqüências metavulcano-sedimentares evoluí-
das do Arqueano ao Paleoproterozóico, com litóti-
pos semelhantes, metamorfizados na fácies anfibo-
lito a granulito, sugerindo tratar-se de uma seqüên-
cia única, denominada de Complexo Tanque
Novo-Ipirá (Kosin et al., em editoração) e que foi
fragmentada por cisalhamento transcorrente dex-
tral.

Na Folha Aracaju NW ocorrem as associações
(sem conotação cronoestratigráfica), propostas
por Delgado & Dalton de Souza (1975) para a se-
qüência Tanque Novo: gnaisses Bogó, Bangüê e
Bom Despacho, acrescidos do gnaisse Arapuá,
anteriormente pertencente à seqüência Rio Cura-
çá, desses mesmos autores, e do gnaisse Surubim
identificado por Sá & Heinhardt (1984).

Gnaisse Surubim (APt1): ocorre em meio às ro-
chas do Complexo Caraíba, no núcleo de antifor-
mes, geralmente associado a rochas básico-ultra-
básicas. É composto por gnaisses bandados mar-

cados pela alternância de bandas granítico-grano-
dioríticas e gabróico-dioríticas, com intercalações
de gnaisses tonalíticos, anfibolitos e rochas calcis-
silicáticas subordinadas.

Gnaisse Bom Despacho (APt2): forma faixa alon-
gada N-S ao longo do limite oeste do Complexo Ca-
raíba. Constitui um conjunto de rochas metassedi-
mentares caracterizadas por gnaisses grafitosos
associados a rochas calcissilicáticas com marcan-
tes e abundantes intercalações de quartzitos ferrí-
feros, anfibolitos, biotita gnaisses parcialmente
migmatizados, gnaisses kinzigíticos, gnaisses
quartzo-feldspáticos com ou sem granada e quart-
zitos. As principais paragêneses minerais perten-
cem à fácies metamórfica anfibolito e, subordina-
damente, à fácies transicional anfibolito/granulito e
granulito (Delgado & Dalton de Souza, 1975). Se-
gundo Lindenmayer (1980), estes gnaisses, em
particular as rochas calcissilicáticas, quartzitos fer-
ríferos e gnaisses grafitosos que a constituem, re-
presentam elementos de fundamental importância
para o estabelecimento do controle subestratigráfi-
co das mineralizações de cobre do vale do rio Cu-
raçá, constituindo provável fonte de enxofre das in-
trusões máfico-ultramáficas mineralizadas.

Gnaisse Bangüê (APt3): ocorre no centro-norte
da folha, formando uma faixa submeridiana na bor-
da leste do complexo. É constituído por hornblen-
da-biotita gnaisses bandados, caracterizados pela
alternância, desde milimétrica até algumas deze-
nas de metros, de leitos quartzo-feldspáticos e lei-
tos anfibolíticos, subordinadamente, serpentiníti-
cos e piroxeníticos. A presença de diopsídio e hi-
perstênio em parte dos gnaisses indica terem al-
cançado a fácies granulito; entretanto intenso retro-
metamorfismo atuou sobre eles, transformando os
piroxênios em anfibólios (hornblenda e tremolita) e
estes em biotita (Delgado & Dalton de Souza,
1975). Sofreram migmatização em diversas intensi-
dades.

Gnaisse Bogó (APt4): na porção noroeste do
Complexo Tanque Novo-Ipirá, ocorrem paragnais-
ses de cores esbranquiçadas, caracterizados
como gnaisses quartzo-feldspáticos com ou sem
granada e rara biotita. A granada ocorre na forma de
aglomerados disseminados na rocha. Estes gnais-
ses estão freqüentemente associados a níveis de
quartzitos, brancos a esverdeados, puros ou fucsí-
ticos/sericíticos, intensamente recristalizados, sus-
tentando cristas que sobressaem-se em meio ao
relevo arrasado. Observam-se ainda níveis de gna-
isses kinzigíticos cinza-escuro, com biotita, grana-
da e conspícua presença de grafita, podendo estar
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intercalados com finas lentes anfibolíticas (Delga-
do & Dalton de Souza, 1975). Sofreram migmatiza-
ção com diferentes escalas de fusão parcial, pos-
suindo inclusive contatos difusos com corpos de
granitóides granatíferos que ocorrem em meio a
esta unidade.

Gnaisse Arapuá (APt5): ocupa toda a porção
oeste do Complexo Tanque Novo-Ipirá; composto
por hornblenda-biotita gnaisses bandados, carac-
terizados por leitos quartzo-feldspáticos cinza-es-
curos a esbranquiçados, em parte granatíferos, in-
tercalados com abundantes níveis anfibolíticos de
largura desde centimétrica até poucas dezenas de
metros. Estes gnaisses mostram-se migmatizados
em escala e estilo diversos, com paragêneses típi-
cas da fácies metamórfica anfibolito, transição para
granulito.

A mesma deformação que afetou o Complexo
Caraíba, com desenvolvimento de eventos tangen-
ciais e transcorrentes progressivos decorrentes do
fechamento do Cinturão Salvador-Curaçá, afetou o
Complexo Tanque Novo-Ipirá. Esta deformação
gerou foliações paralelas a zonas de cisalhamento
orientadas entre N20�W e N�20E com mergulhos
de médio a alto ângulo geralmente para leste, asso-
ciadas a dobramentos fechados a isoclinais, com
eixos mergulhando suavemente para sul. Estas do-
bras apresentam espessamento em zonas de char-
neira e afinamento/rompimento dos flancos.

Corpos Máfico-Ultramáficos Associados ao
Cinturão Salvador-Curaçá (APm)

Uma característica do Complexo Caraíba e do
Gnaisse Surubim (Complexo Tanque Novo-Ipirá) é
a ocorrência de inúmeros corpos de rochas máfi-
co-ultramáficas, com dimensões variadas. Desta-
cam-se aqueles do vale do rio Curaçá, aflorantes a
oeste do Batólito Sienítico de Itiúba, freqüentemen-
te mineralizados em cobre, sendo o corpo da Caraí-
ba (379Cu) uma das jazidas mais importantes do
Brasil. É interessante notar que o sienito parece di-
vidir dois distritos metalogenéticos distintos, já que
a leste do batólito os corpos básico-ultrabásico que
afloram no vale do rio Jacurici, em meio aos gnais-
ses bandados associados ao Complexo Caraíba
(APgn), encontram-se mineralizados em cromo.

Estudos mais detalhados no vale do rio Curaçá
permitiram estabelecer uma polaridade estratigrá-
fica para as rochas máfico-ultramáficas (Mandetta,
1982 apud Sá & Reinhardt, 1984). Foi identificada
uma unidade maciça na base, composta por piro-
xenitos, passando a uma unidade bandada consti-

tuída por noritos e melanoritos com bandas des-
contínuas de piroxenitos. No topo ocorrem noritos e
gabronoritos, localmente com estruturas banda-
das. Os sulfetos e óxidos que concentram as mine-
ralizações de cobre ocorrem de forma maciça e
disseminada, associados aos piroxenitos e, subor-
dinadamente, aos melanoritos, com um maior teor
nas porções basais. Essa seqüência foi interpreta-
da pelos autores acima citados e por Lindenmayer
(1980) como sills diferenciados, originados a partir
de magma basáltico toleiítico e intrudidos em ro-
chas supracrustais. Por outro lado, Oliveira (1989),
baseado na presença de brechas ígneas, de apófi-
ses de hiperstenitos nos granulitos regionais e de
intrusões de noritos em hiperstenitos e vice-versa,
além da ausência de acamadamento ígneo, propôs
um modelo de intrusões múltiplas, do tipo dique,
derivado de magma hiperstenítico-norítico, que te-
riam ocorrido nos estágios finais do primeiro episó-
dio de deformação.

Oliveira (1998) obteve idades-modelo TDM Nd em
torno de 2,8-3,2Ga nos gabros e peridotitos da
Mina de Medrado (vale do rio Jacurici), e 2,8-3,0Ga
nos noritos e peridotitos de Caraíba (vale do rio Cu-
raçá), que associadas a valores negativos de �Nd e
dados isotópicos de Sr, levaram o autor a interpre-
tar ambos complexos como derivados de manto li-
tosférico enriquecido. Datações adicionais U-Pb
em zircão, obtidas por este mesmo autor, fornece-
ram idades de 2,059Ga (Medrado) e 2,051Ga (Ca-
raíba), coincidentes com idades Pb-Pb evapora-
ção em torno de 2,0Ga (Oliveira & Lafon, 1995), in-
terpretando-as como época de remobilização dos
corpos máfico-ultramáficos, durante o Evento coli-
sional Transamazônico.

3.2.2.4 Bloco de Serrinha (BS)

O Bloco de Serrinha (Brito Neves et al., 1980) é
um segmento crustal de evolução arqueana/paleo-
proterozóica consolidado ao final do Ciclo Transa-
mazônico, de natureza granito-greenstone, consti-
tuído pelos complexos Uauá e Santa Luz, que servi-
ram de embasamento para os klippens do Rio Itapi-
curu e do Complexo Capim.

Complexo Uauá Indiviso (Aua) / Complexo Ga-
bro-Anortosítico Lagoa da Vaca (Alv)

O Complexo Uauá (Leal, 1992) é formado por
biotita-hornblenda ortognaisses tonalíticos a gra-
nodioríticos, granulíticos, de granulação média a
grossa, localmente com textura augen; e por gnais-
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ses bandados caracterizados por faixas leucocráti-
cas quartzo-feldspáticas, podendo conter ortopiro-
xênio, alternadas a bandas mesocráticas de ro-
chas anfibolíticas, metapiroxeníticas e calcissilicá-
ticas, em parte migmatizadas. O metamorfismo atu-
ante atingiu a fácies granulito, seguido por meta-
morfismo retrógado na fácies anfibolito.

Compondo este embasamento arqueano, ocorre
ainda o Complexo Gabro-Anortosítico de Lagoa da
Vaca (Alv), intrusivo nos gnaisses bandados Uauá,
constituído por rochas metabásicas/metaultrabási-
cas acamadadas com composições principalmen-
te gabróicas, leucogabróicas e anortosíticas e, me-
nos freqüentemente, piroxeníticas. O corpo da fa-
zenda Lagoa da Vaca encontra-se pouco ou não
deformado, enquanto que o corpo a sudoeste de
Patamuté encontra-se mais deformado e dobrado,
em parte confundindo-se com os gnaisses tonalíti-
cos encaixantes do Complexo Uauá. A separação
entre eles é composicional, caracterizada pela pre-
sença ou não de quartzo nos ortognaisses tonalíti-
cos e anortosíticos, respectivamente.

Paixão et al. (1995) determinaram para os anor-
tositos-leucogabros do Complexo Lagoa da Vaca
uma idade de 3,16Ga (isócrona Pb-Pb em rocha to-
tal) e para os granulitos do contato leste, também
considerados intrusivos nos gnaisses bandados do
Complexo Uauá, uma idade de 3,07Ga (datação
Pb-Pb em monocristais de zircão). Os referidos au-
tores concluem que as idades, tanto dos granulitos
como dos anortositos, estão dentro da margem de
erro inerente para cada método utilizado. A idade
de 3,07Ga dos granulitos deve ser interpretada
como uma idade mínima de formação do protólito
ígneo ou do evento de granulitização; a idade de
3,16Ga do Complexo Lagoa da Vaca é interpretada
como possível idade de cristalização. Foram deter-
minadas idades Sm-Nd (TDM) no intervalo de
3,2-3,7Ga em litótipos do Complexo Uauá (Oliveira
et al., 1996, apud Kosin et al., em editoração).

Segundo aqueles autores, o Complexo Uauá so-
freu quatro eventos deformacionais principais. A
deformação de caráter tangencial (D1) afetou os
gnaisses bandados, gerando foliação de baixo ân-
gulo, plano axial de dobras isoclinais, parcialmente
transposta e com vergência para N. Esta deforma-
ção oblitera estruturas mais antigas (Dn), evidencia-
das por bandamento reliquiar e dobras isoclinais
intrafoliais. Associado a este evento ocorreu meta-
morfismo que atingiu a fácies granulito, atestado
pela presença de ortopiroxênio e texturas tipo fla-
ser nos gnaisses quartzo-feldspáticos. À deforma-
ção tangencial seguiram-se dobramentos (D2), que

geraram padrões de interferência do tipo domo e
bacia e bumerangue, tendo foliações de plano axial
com direções aproximadas N-S. O último evento
dúctil observado (D3) moldou a forma sigmoidal do
Complexo Uauá, tendo forte penetratividade nas
suas bordas, onde foram geradas zonas de cisa-
lhamento transcorrentes dextrais e foliações de alto
ângulo com direções N-S a NW-SE, associadas a
retrometamorfismo em fácies anfibolito. Associa-
dos à esta deformação teria ocorrido a intrusão da
segunda geração do enxame de diques máfico-ul-
tramáficos de Uauá.

Complexo Santa Luz (Asl)

O Complexo Santa Luz (Davison et al., 1988) é
considerado como o embasamento do klippen do
Rio Itapicuru. Constitui um complexo gnáissi-
co-granítico-migmatítico com predominância dos
termos tonalíticos a granodioríticos, associados a
rochas metabásicas e restos de supracrustais.
Compõe-se essencialmente de biotita-hornblenda
ortognaisses migmatíticos bandados, cinza e es-
branquiçados, que evoluem até os tipos mais mobi-
lizados com estruturas nebulíticas e schlieren.
Englobam enclaves centimétricos a métricos lenti-
cularizados e estirados, concordantes com a folia-
ção gnáissica e, em parte discordantes, sugerindo
tratar-se de diques máficos deformados e reorien-
tados. As rochas supracrustais formam corpos len-
ticulares, estruturalmente concordantes, de dimen-
sões variáveis.

Foram individualizadas duas associações litoló-
gicas principais: Asl1 e Asl2 cuja característica dis-
tintiva é determinada pelas inúmeras intercalações
de horizontes quartzíticos com sillimanita/serici-
ta/fuchsita e ferruginosos, associados a sillimanita
xistos, presentes na unidade Asl2. Na unidade Asl1
ocorrem apenas raras intercalações de formações
ferríferas bandadas e anfibolitos. Associa-se um
corpo de biotita ortognaisse granodiorítico, com
gradação para sieno a monzogranitos nebulíticos
(Asl�1) e três corpos de ortognaisses tonalíticos a
granodioríticos com enclaves máficos, predomi-
nantemente granulíticos, retrometamorfizados a
hornblenda-biotita ortognaisses em zonas de cisa-
lhamento (Asl�2).

A deformação que afetou o Complexo Santa Luz
ao final do Ciclo Transamazônico, gerou zonas de
cisalhamento transpressionais submeridianas dex-
trais e sinistrais e transpôs as estruturas anteriores,
paralelizando o bandamento e a foliação gnáissica
e gerando padrões de interferência tipo bumeran-
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gue, laço e domo e bacia, visíveis tanto em escala
de afloramento, quanto na macroescala.

O Complexo Santa Luz foi submetido a um meta-
morfismo de fácies anfibolito, localmente atingindo
a fácies granulito. As rochas ortoderivadas deste
complexo formaram-se entre 3,0-2,7Ga, período
em que sofreram também deformação, metamorfis-
mo e provável refusão crustal (Melo et al.,1995).
Mascarenhas & Sá (1982, apud Jardim de Sá et
al.,1984) fazem referência a uma datação isocrôni-
ca Rb-Sr de 3,12Ga, em rocha total, obtida em or-
tognaisse tonalítico aqui considerado como perten-
cente ao Complexo Santa Luz, correspondente ao
metagranitóide Asl�2.

Corpos Máfico-Ultramáficos Associados aos
Complexos Uauá e Santa Luz (A�)

Os corpos máfico-ultramáficos (Am) ocorrem in-
tercalados nos complexos Uauá e Santa Luz como
corpos lenticulares de dimensões centimétricas a
métricas até dimensões mapeáveis. Os corpos má-
ficos são constituídos por anfibolitos e metagabros,
enquanto os corpos ultramáficos são serpentinitos,
dunitos, peridotitos, piroxenitos e noritos, com ga-
bros subordinados, localmente cromitíferos.

klippen do Rio Itapicuru (Pim)

O klippen do Rio Itapicuru (Kishida, 1979) consti-
tui um complexo metavulcano-sedimentar gerado,
deformado e metamorfizado durante o Ciclo Tran-
samazônico, constituído pelas unidades: Vulcânica
Máfica (basal), Vulcânica Félsica (intermediária) e
Sedimentar (superior) (Silva, 1992).

Sua representatividade na área está restrita a
um corpo lenticular da Unidade Vulcânica Máfica
(Pim), no limite SSE. Segundo Kosin et al. (em edi-
toração), esta unidade na Folha Aracaju SW com-
preende derrames máficos com feições texturais e
estruturais diversas, onde predominam os meta-
basaltos maciços, com intercalações de metaba-
saltos porfiríticos, variolíticos e amigdaloidais, me-
tatufos máficos, brechas de fluxo, e, subordinada-
mente, metassedimentos químicos (formações
ferríferas e metacherts) e filitos grafitosos. Os me-
tabasaltos maciços são cinza a esverdeados, fi-
nos, fracamente foliados, localmente com pillow
lavas moderadamente achatadas. Os metabasal-
tos porfiríticos têm coloração verde-escura e for-
mam lentes irregulares e descontínuas. Associa-
dos aos derrrames almofadados ocorrem os meta-
basaltos variolíticos e as brechas de fluxo (frag-

mentos de metabasaltos maciços com tamanho
lapilli envoltos por material interfragmentário de
origem vítrea). Os metatufos máficos, verde-escu-
ros, muito finos e fortemente xistosos, também for-
mam lentes delgadas e descontínuas intercaladas
nos derrames basálticos.

Os metabasaltos e brechas basálticas possuem
assinatura geoquímica toleítica de fundo oceâni-
co. As intercalações sedimentares químicas e
clásticas marcam os hiatos vulcânicos e sugerem
que o desenvolvimento desta unidade deu-se em
uma bacia imersa com pouco aporte de sedimen-
tos e grandes derrames de natureza subaquática,
evidenciada pela presença de pillow lavas e es-
cassez de piroclásticas (Kosin et al., em editora-
ção).

klippen do Rio Itapicuru foi afetado por três even-
tos metamórficos (Silva, 1984, apud Kosin et al., em
editoração). Inicialmente ocorreu alteração hidro-
termal atuando sobre parte das rochas vulcânicas
máficas e félsicas com formação de paragênese
espilítica em fácies xisto-verde. A seguir deu-se a
principal fase metamórfica, relacionada à deforma-
ção que afetou toda a seqüência, gerando rochas
na fácies xisto-verde, sendo que, nas porções mais
deformadas o metamorfismo atingiu a fácies anfi-
bolito. Finalmente a intrusão de pequenos corpos
granitóides tardi-tectônicos originou auréolas de
metamorfismo de contato na fácies hornblen-
da-hornfels. A mesma compressão E-W que afetou
o Complexo Santa Luz ao final do Ciclo Transama-
zônico, gerou a forma atual do klippen do Rio Itapi-
curu, com a formação de dobramentos e foliações
de plano axial associadas a zonas de cisalhamento
transpressionais sinistrais, submeridianas, com
vergência para leste. Com o aumento da intensida-
de do cisalhamento, houve a lenticularização das
unidades do greenstone, imbricando-as tectonica-
mente com rochas do seu embasamento e elevan-
do o metamorfismo.

Datações geocronológicas Pb-Pb (isócronas em
rocha total) indicaram idade de 2.209Ma e 2.109Ma
para os metabasaltos e metandesitos, respectiva-
mente, enquanto que as idades Sm-Nd (TDM) dos
respectivos litótipos são da ordem de 2,2Ga e
2,1Ga (Silva, 1992).

Complexo Capim (Pcp)

O Complexo Capim (Andritzky, 1971), caracteri-
zado como uma seqüência do tipo klippen por
Schrank & Silva (1993), ocorre imbricado tectonica-
mente no Complexo Santa Luz, estruturado em fai-
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xas alongadas a sigmoidais orientadas N-S, limita-
do por zonas de cisalhamento transcorrentes a
transpressivas, e metamorfizado na fácies anfiboli-
to alto a granulito. Está subdividido em quatro uni-
dades litológicas, sem conotação cronoestratigráfi-
ca, denominadas Pcp1, Pcp2, Pcp3 e Pcp4 corres-
pondendo parcialmente à divisão de Jardim de Sá
et al. (1984).

A Unidade Pcp1 é formada por metavulcânicas
máficas a félsicas, com predominância do primeiro
termo, metapelitos subordinados e, mais raramen-
te, formações ferríferas. As rochas máficas a inter-
mediárias (basaltos a andesitos basálticos) estão
representadas por anfibolitos finos, maciços, de
contatos abruptos e espessuras métricas ou supe-
riores. Tufos máficos e félsicos constam, respecti-
vamente, de anfibolitos de contatos gradacionais
ou primariamente recorrentes, de espessuras deci-
métricas ou menor, e leucognaisses feldspáticos
associados. Os vulcanitos félsicos (dacitos e rioda-
citos) originaram leucognaisses feldspáticos finos
e homogêneos, maciços e espessos. Composi-
ções intermediárias são assinaladas por participa-
ção mais importante de anfibólio, biotita e ausência
de K-feldspato. Os metassedimentos são repre-
sentados por (andaluzita, granada) micaxistos e
gnaisses, xistos grafitosos, metacherts e forma-
ções ferríferas. No sentido leste a seqüência apre-
senta grau metamórfico superior originando anfibo-
litos bandados, metandesitos a metarriodacitos
com estrutura gnáissica e sillimanita-cordierita-gra-
nada-biotita gnaisses. O aumento de grau meta-
mórfico no sentido leste culmina com o apareci-
mento de paragêneses com clinopiroxênio, hipers-
tênio, hornblenda marrom ou clinopiroxênio + gra-
nada + quartzo nos diversos gnaisses e anfibolitos,
além de forsterita + espinélio em calcários cristali-
nos.

A Unidade Pcp2 congrega rochas calcissilicáti-
cas e paranfibolitos com intercalações de meta-
quartzo andesitos a metadacitos sulfetados, e orto-
anfibolitos.

A Unidade Pcp3 é constituída de metaquartzo-
andesitos a metarriodacitos, sulfetados, deriva-
dos de lavas e eventuais tufos, paragnaisses e mi-
caxistos aluminosos com granada � sillimanita �
cordierita.

A Unidade Pcp4 compõe-se de anfibolitos mé-
dios a grossos derivados de corpos gabróides, mu-
itas vezes alternados concordantemente com litóti-
pos supracrustais. Ocorrem também tipos com es-
trutura gnáissica, com bandamento fino e textura
augen.

Jardim de Sá et al. (1984) ressaltam a complexi-
dade estrutural do Complexo Capim, resultado da
superposição de cinco fases de deformação.

A foliação principal é uma fábrica composta S1 +
S2, discerníveis individualmente nas charneiras de
dobras isoclinais ou apertadas F2. A idade Rb-Sr de
3,12Ga retromencionada obtida em ortognaisse to-
nalítico intrusivo (G1) deve representar os eventos
F1 + F2 e é mínima para o Complexo Capim segundo
esses autores.

O trend estrutural da faixa varia de N-S a NNW,
coincidente com a orientação dos dobramentos
F3, que exibem dobras fechadas a apertadas, nor-
mais a invertidas. S3 é uma clivagem de crenula-
ção ou xistosidade. Constitui a última fase em pa-
drões de interferência desenhados em corpos má-
ficos. A fase F4 é caracterizada por dobras aber-
tas, normais, de trend N-S a NNW, com incipiente
clivagem. A expressão mais marcante dessa fase
são as zonas de cisalhamento longitudinais. A últi-
ma fase de deformação, F5, de provável idade bra-
siliana, reúne dobras suaves, normais, de direção
E-W a ENE.

O metamorfismo M2 atingiu a fácies anfibolito (a
oeste) a granulito (a leste). O metamorfismo M3 é de
efeitos retrogressivos com respeito às áreas granu-
líticas anteriores, porém com predomínio da fácies
anfibolito. Milonitos gerados em F4 indicam condi-
ções de fácies xisto-verde, enquanto a paragênese
mineral de F5 é indicativa da fácies xisto verde bai-
xa a prehnita-pumpellyíta.

Quimicamente é composto por rochas basálti-
cas toleiíticas de fundo oceânico na base, passan-
do a lavas e piroclásticas intermediárias e félsicas
calcialcalinas do tipo arco-de-ilhas para o topo
(Winge, 1984).

O posicionamento estratigráfico desta unidade
foi inicialmente estabelecido por Mascarenhas &
Sá (1982, apud Jardim de Sá et al.,1984) que advo-
gam uma idade arqueana para o complexo a partir
de datação isocrônica Rb-Sr de 3,12Ga, em rocha
total, obtida em ortognaisse tonalítico (metagrani-
tóide Asl�2 do Complexo Santa Luz), então conside-
rado como intrusivo na seqüência klippen. Posteri-
ormente, Oliveira et al. (1998), determinaram, em
vulcânicas e diques félsicos, idades Pb-Pb (isócro-
nas em rocha total) de 2,153Ga e 2,222Ga, respec-
tivamente; em leucogabro, valores Pb-Pb evapora-
ção de 2,096Ga e U-Pb em zircão de 2,138Ga; em
metadiorito de alto grau, idade Pb-Pb evaporação
de 2,087Ga e U-Pb (preliminar) de 2,126Ga. Valo-
res TDM Nd destas rochas posicionaram-se entre
2,433Ga e 2,537Ga. Esses autores sugerem a pos-
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sibilidade do Complexo Capim ser um equivalente
em alto grau do cherts do Rio Itapicuru.

3.2.2.5 Rochas Intrusivas Associadas ao
Segmento Crustal Leste

Neste item estão relacionados os enxames de di-
ques máficos/ultramáficos, os diques de quartzo e
as rochas plutônicas graníticas.

No segmento leste do cráton, dois enxames de
diques máficos são ressaltados na cartografia geo-
lógica: um de idade arqueana/paleoproterozóica,
restrita a área de exposição do Complexo Uauá,
conhecido pela denominação de Enxame de Di-
ques Máficos de Uauá (dbu); o outro mais jovem, de
idade neoproterozóica, constitui possantes diques
máficos de extensões quilométricas de direção
NE-SW, que cortam os diversos tratos litoestratigrá-
ficos deste setor leste, conhecido como Enxame de
Diques Máficos de Curaçá (dbc). Associados ao
sistema de fraturas/falhas dos diques máficos de
Curaçá ocorrem possantes diques de quartzo
(qzc).

No tocante aos diques máficos de Uauá (dbu) fo-
ram identificadas duas gerações principais, com
base na existência ou não de metamorfismo, em-
bora este último possa apresentar, localmente,
metamorfismo incipiente. A 1ª geração de diques
máficos compõe-se de metabasitos e anfibolitos
de direção N-S, com foliação penetrativa e dobra-
mentos associados, metamorfizados na fácies an-
fibolito. Os diques desta 1ª geração possuem ape-
nas datações K-Ar, as quais indicam idades míni-
mas entre 2.144Ma e 1.930Ma (Leal et al., 1994).
Para esses autores tais valores refletem o resfria-
mento regional do Ciclo Transamazônico e de-
monstram o envolvimento deste grupo de diques
no referido evento geodinâmico. Os diques desta
geração estariam associados com a evolução ar-
queana do Complexo Uauá, cujo padrão geocro-
nológico K-Ar é semelhante ao dos diques anfibo-
líticos. Os diques da 2ª geração são principalmen-
te diabásios, gabros e noritos, isotrópicos, local-
mente cisalhados. Apresentam-se posicionados
em dois episódios magmáticos distintos em torno
de 2,38Ga e 1,98Ga, com base em idades forneci-
das por isócronas Rb-Sr (Leal et al., 1994). Esta 2ª
geração de diques máficos está associada ao ci-
salhamento transcorrente dextral que ocorre nas
bordas do Complexo Uauá. Quanto ao quimismo,
os diques máficos de Uauá têm filiação toleiítica
continental.

Os diques máficos de Curaçá (dbc) são constituí-
dos essencialmente por diabásios, gabros e ga-
bro-noritos isotrópicos. Segundo Oliveira & Tarney
(1995) o emplacement destes diques, entre
650-700Ma, estaria associado à tectônica extensio-
nal perpendicular à zona de colisão entre o Cráton
do São Francisco e o Terreno Pernambuco-Alago-
as, durante a evolução do Orógeno Sergipano.
Para esses autores os diques de Curaçá têm afini-
dade com basaltos de ilhas oceânicas (OIB).

O quadro 3.13 apresenta a caracterização das
rochas intrusivas deste segmento, embora alguns
termos graníticos tenham posicionamento comum
em relação às unidades tectonoestratigráficas fun-
damentais do Cráton do São Francisco, a exemplo
do granitóide P�e9 e do ortognaisse crustal P�e5.

3.2.3 Coberturas Cratônicas Paleo-Meso-
Neoproterozóicas

Estas coberturas dizem respeito à bacia intracra-
tônica paleoproterozóica Colomi, às coberturas pla-
taformais meso-neoproterozóicas dos supergrupos
Espinhaço-São Francisco e à Cobertura Pericratôni-
ca de Estância, esta última tratada no item 3.1.2.3.

3.2.3.1 Cobertura Cratônica Colomi (CCO)/
Grupo Colomi Indiferenciado (Pco)

O Grupo Colomi, definido por Barbosa (1965) e
redefinido por Dalton de Souza et al. (1979), repre-
senta uma seqüência químico-carbonático-terrí-
gena com restrita contribuição vulcânica, meta-
morfizada na fácies xisto-verde. A área de ocor-
rência do Grupo Colomi corresponde à região dos
municípios de Remanso e Sento Sé, extremo-su-
doeste da folha, onde seus metassedimentos re-
cobrem discordantemente litótipos dos comple-
xos Gnáissico-Migmatítico (Agm), Lagoa do Ale-
gre (APl) e Barreiro (APbr). Sua sedimentação ini-
cia-se por clásticos psamíticos, evoluindo lateral e
verticalmente para depósitos químico-carbonáti-
cos e ferríferos, culminando com recorrência de
sedimentos arenosos (figura 3.8).

O Grupo Colomi está afetado por uma tectônica
contracional provavelmente correlata à tectônica
de nappes para sul da Faixa Riacho do Pontal.

Dalton de Souza et al. (1979) atribuem a deposi-
ção do Grupo Colomi ao intervalo de tempo
2.300Ma-2.000Ma, a partir da analogia de suas for-
mações ferríferas com as do tipo Lago Superior, as-
sociadas com expressivos sedimentos químico-
carbonáticos.

SC.24-V (Aracaju-NW)

– 47 –



Quadro 3.13 — Caracterização das rochas granitóides intrusivas no segmento leste do Cráton do São Francisco. 
 

  UNIDADE COMPOSIÇÃO E 
TEXTURA/ESTRUTURA 

XENÓLITOS/ 
ENCLAVES 

DEFORMAÇÃO 
QUIMISMO/ 
PROVÁVEL 
ORIGEM 

IDADE 
(Ga). 

FONTE 
P

γe
9 

 Biotita-muscovita leucogranito 
róseo a cinza-claro, granulação 
grossa a pegmatóide. 

— 
Foliação incipiente a 
isotrópico. 

— (1) 

P
γe

8 
 Biotita sieno/monzogranito e 

muscovita-biotita granito, em parte 
granadí fero, com fácies 
migmatí tica. 

Quartzo xisto, 
quartzito 

Foliação incipiente.  Fusão crustal. (3) 

P
γe

7 
 Biotita granodiorito a granito, 

monzonito, tonalito e sienito, fino a 
grosso, localmente porfirí tico. 

— 
Isotrópico, localmente 
estrutura de fluxo e 
acamamento magmático. 

— 1,8-2,0 
(3) 

P
γe

6 
  

(T
ip

o 
Fl

am
en

g
o)

 

Biotita granito leucocrático, cinza, 
médio a grosso, localmente 
porfirí tico com orientações 
magmáticas concêntricas. 

Rochas 
metabásico-
metaultra-
básicas e 
quartzitos. 

Estruturas de fluxo 
magmático. 

Fusão crustal. 1,866 
(3) 

TA
R

D
I A

 P
Ó

S
-T

E
C

TÔ
N

IC
O

 

P
γe

5 
 

Muscovita-biotita leucortognaisse 
monzo/sienograní tico, 
esbranquiçado a rosado, 
fino/médio e grosso, em parte com 
textura augen, podendo conter 
granada, cianita e/ou sillimanita. 

Quartzito 
micáceo, 
quartzito verde 
miloní tico, 
aglomerado 
quartzo-micáceo, 
micaxisto. 

Foliação incipiente, em 
parte miloní tica, 
ressaltada pelos 
xenólitos alongados e 
descontí nuos (schlieren) 
reorientados. 

Peraluminoso 
Tipo S 
(caracterí stica 
de campo). 

(1) (2) 

 

P
γe

4 
 

(S
ie

ni
to

 d
e 

Iti
ú

b
a)

 Alcalifeldspato sienito, sienito e 
quartzossienito, cinza-claro a 
rosado, médio, localmente grosso, 
com intercalações de leitos 
máficos alcalinos, cumuláticos. 

Rochas 
metamáficas 
alcalinas, 
Complexo 
Caraí ba, Pγe3 

Bordas gnaissificadas. 

Alcalino, 
metaluminoso. 
Fonte 
mantélica. 

2,072 
(3) 

P
γe

3 

Biotita-hornblenda augen gnaisse 
quartzo monzoní tico a monzoní tico, 
quartzo-siení tico e graní tico, com 
pseudomorfos de ortopiroxênio e 
acamamento primário. Fácies 
granulito. 

Enclaves máficos 
e xenólitos do 
Complexo 
Caraí ba. 

Foliado, afetado por 
transcorrência sinistral. 

Subalcalino, 
metaluminoso 
(suí te 
monzoní tica). 
Mistura de 
magma 
alcalino e fusão 
crustal. 

2,012 
e 

2,126 
(3) 

P
γe

2 Augen gnaisse de composição 
granodiorí tica a monzograní tica. 

— Foliado — — 

P
A

LE
O

P
R

O
TE

R
O

Z
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IC
O

 

S
IN

-T
E

C
TÔ

N
IC

O
 

P
γe

1 

Ortognaisse de  composição 
granodiorí tica a sienograní tica, 
médio a grosso, também com 
textura augen, podendo conter 
biotita e/ou hornblenda, também 
fácies com granada. 

— Foliado — — 

 
Fonte: (1) Gomes (1990); (2) Mendes & Silva Filho (1990); (3) Kosin et al. (em editoração). 
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3.2.3.2 Cobertura Cratônica Espinhaço-
São Francisco (CEF)

Supergrupo Espinhaço/Grupo Chapada Dia-
mantina

O Supergrupo Espinhaço, representado pelo
Grupo Chapada Diamantina (Inda & Barbosa,
1978), congrega uma associação litológica meso-
proterozóica de natureza terrígeno-carbonática, na
qual os termos psamíticos e pelíticos são predomi-
nantes, notadamente os primeiros. Praticamente
não sofreu metamorfismo regional e o processo de
litificação de seus sedimentos é de caráter diage-
nético, secundado por fenômeno supergênico de
silicificação.

É composto, da base para o topo, pela Formação
Tombador (Branner, 1910a, 1910b; Barbosa, 1965;
Brito Neves, 1967), pela Formação Caboclo (Bran-
ner, 1910b; Barbosa, 1965; Brito Neves, 1967) e,
por último, pela Formação Morro do Chapéu (Brito
Neves, 1967). Suas espessuras são estimadas em
270, 300 e 500m para as formações Morro do Cha-
péu, Caboclo e Tombador, respectivamente (Dal-
ton de Souza et al., 1979). Dominguez (1993), agru-
pou as unidades litoestratigráficas nas seqüências
deposicionais Tombador-Caboclo e Morro do Cha-
péu, correspondentes às formações homônimas
(figuras 3.9 e 3.10).

A deformação tectônica destas unidades litoes-
tratigráficas na Folha Aracaju NW está assinalada

por estruturas intraestratais de dimensões centimé-
tricas a métricas, similares a duplexes, relaciona-
das à tectônica compressiva distal da Faixa Riacho
do Pontal contra o Cráton do São Francisco (Ange-
lim,1992). Ocorrem falhas de direção NNE-SW a
NE-SW, preferencialmente, em grande parte cor-
respondentes a reativações de antigas zonas de ci-
salhamento do embasamento. As informações
geocronológicas no Grupo Chapada Diamantina
são escassas. Babinski et al., 1993, apud Barbosa
& Dominguez (1996), indicam uma idade Pb-Pb em
torno de 1,14Ga para os sedimentos da Formação
Caboclo.

Supergrupo São Francisco/Grupo Una

Formação Salitre (Ns)

O Supergrupo São Francisco representado pelo
Grupo Una (CPRM/PROSPEC/DNPM, 1974), cons-
ta na área de carbonatos da Formação Salitre
(Branner, 1910a), depositados entre 774 e 560Ma
(Macedo & Bonhomme,1981,1984; Misi & Veizer,
1996, apud Kosin et al., 1999). Da base para o topo
tem-se, na área, as unidades Nova América (Ns1),
Gabriel (Ns2) e Jussara Superior (Ns3), segundo di-
visão estratigráfica informal de Bonfim et al. (1985).
Guimarães (1996), adotou os conceitos de Estrati-
grafia de Seqüências para o Grupo Una, denomi-
nando então a Formação Salitre como Seqüência
Deposicional Salitre (figura 3.11).
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SERRA
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Fonte: Dalton de Souza (1979).et al.
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ESPESSURALITOLOGIA

Metarenitos duros, por vezes conglomeráticos,
metarcósios e quartzitos puros silicificados.

Formações ferríferas bandadas de fácies óxido
(magnetita+hematita+grünerita/quartzo ou ).
Eventuais intercalações de metacherts/quartzitos e
metadolomitos. ferruginosos descontínuos na
base.

chert

Metacherts

Metadolomitos de cor variegada, finos a grossos,
estratificados e maciços. Corpos de magnesita branca e
rosada, média a grossa. Intercalações de metabasitos,
filitos, quartzitos, formações ferríferas bandadas e

.metacherts

Sericita-muscovita quartzitos e metarenitos estratificados
e maciços. Intercalações de formações ferríferas banda-
das, e metabasitos.metacherts

300m (serra da Bicuda)

100m de espessura média.
300m (serra dos Colomis).

350m (serra dos Colomis).
450m (serra da Castela).

300m (Serra dos
Colomis).

Figura 3.8 – Litoestratigrafia do Grupo Colomi.
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Figura 3.9 – Litoestratigrafia da Seqüência Deposicional Tombador-Caboclo.

-Pelitos claros com intercalações de níveis arenosos
finos e claros, estruturas do tipo e ,
localmente, corpos de areia de forma sigmoidal.
-Siltitos e argilitos rítmicos, cremes e avermelhados,
estruturas do tipo e ,
intercalações de lamitos cinza-escuros.
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DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO
LITOLOGIA/

ESTRUTURAS
SEDIMENTARES

Ambiente
litorâneo

Ambiente plataformal

-Calcários e margas de granulação muito fina,
laminados, com níveis da lamitos cinza-escuros.

-Argilitos e siltitos escuros, rítmicos, laminados, com
estruturas tipos e , com
intercalações de arenitos finos, escuros, matriz
carbonática e estrutura plano-paralela.

-Argilitos e siltitos de matriz carbonática, tonalidades
de cinza, intercalações centimétricas rítmicas. As
frações argilosas são truncadas, no topo, pelas
frações sílticas, que por sua vez, gradam
verticalmente para as argilas.

climbing ripples hummocky Depósitos turbidíticos
unidirecionais e oscilatórios,

plataformais.

Siltitos e argilitos cinza-claros e cremes, laminados,
níveis arenosos, rosados e finos, de espessuras
centimétricas, formando estruturas e
truncadas por ondas de pequeno porte. Na parte
basal predominam as estruturas sobre
(mais arenoso) ocorrendo o inverso no topo (mais
argiloso).

wavy linsen

wavy linsen

Litorâneo de submaré

Calcários dolomíticos cinza-escuros, finos,
laminados, com níveis detríticos, oólitos, gretas de
ressecação e estruturas tipo , contendo na
base intercalações de lamitos algais e de arenitos
calcíferos, com algum carbonato.

bird’s eyes
Depósito de planície de maré:

supra e submaré

-Arenitos médios, escuros, com tendência a estrati-
ficação plano-paralela, marcas onduladas, estratifi-
cações cruzadas tipo . **

-Arenitos esbranquiçados a cremes, finos a médios,
parcialmente silicificados, bem selecionados,
estratificações cruzadas tabulares e acanaladas
tangenciais na base, de grande porte e sentido dos
mergulhos dos estratos variáveis. Lentes centi-
métricas de granulação mais grossa com estrutura do
t ipo (região Mina Cabeluda).

-Arenitos médios a grossos de matriz argilosa,
conglomerados, arenitos conglomeráticos com
estratificações cruzadas tabulares e acanaladas
tangenciais na base.

espinha-de-peixe

grain f low

Marinho litorâneo.
(praia)

Sistema desértico (eólico)

Fluvial anastomosado tipo
.oued

Camadas de conglomerados desorganizados a mal
organizados, polimíticos, suportados por clastos
subangulares a arredondados, contendo clastos de
quartzo, quartzi tos, formações ferr í feras,
metabásicas, granitóides e rochas gnáissicas, e por
matriz arenosa a areno-argilosa, interestratificadas
com arenitos grossos a conglomeráticos, com
estratificação plano-paralela e cruzada.

Leques aluviais com
enxurradas periódicas.

Fonte: Monteiro (1984).
* Unidade não cartografada que ocorre na região de Brejo Grande da Martinha/Morro da Galena, espessura média-70m e
variações-30 a 90m; **região de Brejo Grande da Martinha/Morro da Galena; ***pov. São Pedro e faz. Palmeira, com
espessura de 10 a 100m.

et al.
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1
Camadas e lentes amalgamadas de quartzo arenitos
brancos, vermelhos e cinza-escuros, recristalizados e
bem selecionados, com estratificação cruzada sigmoidal,

, acanalada e tabular, e estratificação plano-
paralela.
tidal-bundle

Arenitos finos a médios, em parte feldspáticos, creme-
esbranquiçados, cinza-claros, cinza-esverdeados,
rosados e avermelhados, com estratificação plano-
paralela e menos comumente cruzada acanalada.
Níveis milimétricos de argilitos e siltitos cinza-
esverdeados intercalados.

- Arenitos de granulação grossa e conglomerática, de
matriz argilosa, com estratificação cruzada acanalada
tangencial na base, associados a níveis descontínuos
de conglomerados e arenitos conglomeráticos.

- Camadas métricas descontínuas de conglomerado
mal selecionado e pobremente organizado, com
matacões angulares de quartzitos, calcários e
metassiltitos, passando para arenitos grossos a
conglomeráticos, no sentido do topo.

Depósitos marinhos
estuarinos acumulados
na zona de submaré,

retrabalhados por
ondas de tempestade.

(2)

Deltaico
(2)

Planície aluvial:
Fluvial anastomosado

Leques aluviais.
(1)

* Litofácies não representada em mapa.

Fonte: (1) Monteiro et al. (1984). (2) Sampaio et al. (1995)

**Monteiro et al. (1984) descrevem nesta seção arenitos com estratificação cruzada de grande porte e

arenitos mal selecionados e impuros, que seriam gerados a partir de um sistema desértico com dunas e oueds.

Figura 3.10 – Litoestratigrafia da Sequência Deposicional Morro do Chapéu.

Fonte: Kosin (em editoração).et al.

Calcarenitos oncolíticos, intraclásticos peloidais,
calcirruditos, calcissiltitos e calcilutitos, cinza-
escuros e pretos, odorosos sob impacto, com
estratificações cruzadas acanalada e espinha-de-
peixe, e estratificação plano-paralela.

Calcilutitos e calcarenitos finos, laminados,
plaqueados e maciços, cinza, creme e rosados,
com níveis locais de calcirrudito intraclástico,
peloidal, oncolítico.

Calcilutitos e calcarenitos creme e cinza-escuros,
com presença de laminação ondulada de
aspecto, por vezes, enrugado, tapetes algais,

, estromatólitos colunares, estruturas
e níveis rompidos.
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Figura 3.11 – Litoestratigrafia da Sequência Deposicional Salitre.



3.3 Bacias Sedimentares

As bacias sedimentares estão representadas na
Folha Aracaju NW por diminutas frações da Bacia
paleozóica do Parnaíba e das bacias tafrogênicas
mesozóicas do Araripe e de Tucano (figura 2.1;
quadro 3.14)

3.3.1 Bacia do Parnaíba (BP)

A Bacia do Parnaíba está incrustada discordan-
temente no Complexo Metaplutônico do Fragmento
Ouricuri e nos metassedimentos da Faixa Riacho
do Pontal, circunscrita ao extremo-NW da folha,
compreendendo as unidades litoestratigráficas pa-
leozóicas, Formação Jaicós (Small, 1913; Kegel,
1952) do Grupo Serra Grande (Small, 1913; Carroz-
zi et al., 1975) e as formações Pimenteiras (Small,
1913; Kegel, 1952) e Cabeças (Plummer, 1948;
Blankennagel, 1951) do Grupo Canindé (Rodri-
gues, 1967 apud Torres et al., 1995).

As formações do Grupo Serra Grande são con-
sideradas como pertencentes ao Ordoviciano-Si-
luriano, com base em datações biocronoestratigrá-
ficas obtidas de dados palinológicos (Caputo,
1984). O rico patrimônio fossilífero da Formação Pi-
menteiras incluindo trilobitas, braquiópodes, celen-
terados e peixes (Mesner & Wooldridge, 1964) e
ainda as associações de palinomorfos (Lima et al.,
1978), lhe credita uma idade eo à neodevoniana.
Também com base nos registros fossilíferos, a For-
mação Cabeças é considerada de idade meso a
neodevoniana (Mesner & Wooldridge, 1964; Lima
et al., 1978).

A área da Bacia do Parnaíba contida na folha é
recoberta por extensos depósitos arenosos ceno-
zóicos que dificultam uma melhor caracterização
da sua litoestratigrafia. Esta limitação é ressaltada
por Torres et al. (1995), que realizaram o mais re-
cente mapeamento geológico neste setor e de cu-
jas informações consta a figura 3.12.

3.3.2 Bacia do Araripe (BM1)

Está representada no extremo centro-norte da
folha pelos sedimentos da serra do Inácio (serra
Vermelha) que formam um platô horizontalizado re-
sidual recobrindo discordantemente rochas do em-
basamento do Domínio da Zona Transversal, e por
uma pequena bacia de forma aproximadamente tri-
angular encravada em metapelitos da Faixa Riacho
do Pontal, denominada Fossa de Poço Comprido
(Angelim, 1988).

A seção aflorante da Fossa de Poço Comprido
exibe, na porção inferior, sedimentos de granula-
ção grossa correlacionáveis à Formação Missão
Velha (Beurlen, 1963), de provável idade neojurás-
sica; sobrepostos por clásticos mais finos, correla-
cionáveis à Formação Abaiara (Ponte & Appi,
1990), do Eocretáceo, pertencentes ao Grupo Vale
do Cariri. Estas unidades, não individualizadas em
mapa, estão representadas pela simbologia JKvc.
Não existem dados relativos às espessuras afloran-
tes de seus sedimentos. Esta seção litoestratigráfi-
ca é correlata às tectono-seqüências pré-rifte e
sin-rifte de Ponte & Ponte Filho (1996).

O perfil da serra do Inácio é formado pelas forma-
ções mesocretáceas Santana (Ks) e Exu (Ke) (Small,
1913; Beurlen, 1963) do Grupo Araripe correspon-
dente à tectono-seqüência pós-rifte de Ponte & Pon-
te Filho (1996). Admite-se aqui a possibilidade de
que parte do pacote Exu possa pertencer à Forma-
ção Arajara (Ponte & Appi, 1990). Suas espessuras
são estimadas em 80m para a Formação Santana e
130m para os sedimentos Exu (Siqueira Filho, 1967).

A figura 3.13 mostra as colunas litoestratigráficas
destes dois segmentos da Bacia do Araripe.
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Formação
Santana

BACIA DE
TUCANO

GRUPO
MASSACARÁ

Kss

GRUPO
SANTO AMARO

Kc

Formação
Candeias

Formação
São Sebastião

Formação Marizal

Km

BACIA DO
PARNAÍBA

GRUPO
SERRA GRANDE

OSj

Formação Jaicós

Formação Pimenteiras

GRUPO CANINDÉ

Formação Cabeças

Dc

Dp

EVOLUÇÃO
TECTÔNICA

Pós-rifte

Sin-rifte

Sinéclise

Pré-rifte

Quadro 3.14 – Bacias sedimentares da Folha Aracaju NW.
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- Arenito micáceo com marcas onduladas de
granulação grossa (CGR) e lineações de
partição.

- Folhelhos lateritizados com icnofósseis
contendo intercalações subordinadas de siltitos
micáceos com marcas ondulares.

(Esp. afl.~15m)

Plataforma lamosa dominada
por tempestades

- Arenito com estratificação cruzada acanalada
de grande porte e com presença de lentes de

.

- Arenito com nível de seixos.

- Arenito com estratificação cruzada acanalada
de grande porte.

- Arenito com nível de seixos.

- Arenito com estratificação plano-paralela.

- Arenito com nível de seixos.

- Conglomerado desorganizado a mal
organizado.

(Esp. afl. ~ 20m)**

grain flow

Sistema desértico:

Duna

Interduna

Duna

Interduna

Duna (?)

Interduna

Leque aluvial

Arenito e conglomerado que ocorrem em ciclos
com cerca de 2m de espessura. Cada ciclo
começa por conglomerados sucedidos por
arenitos com estratificação cruzada acanalada;
no topo de cada ciclo a estratificação é plano-
paralela.

(Esp. afl. ~ 6m)

Fluvial entrelaçado

Fonte: Torres (1995).
* As associações faciológicas não têm conotação estratigráfica.
**Esta associação faciológica ocorre sotoposta a pelitos de Formação Pimenteiras.

et al.

Figura 3.12 – Litoestratigrafia da Bacia do Parnaíba.
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Arenitos médios a grossos, creme a
avermelhados, matriz caulínica ou ferruginosa,
duros, estratificação cruzada.

Arenitos siltosos avermelhados transicionando
para arenitos finos a médios, com estratificação
cruzada.
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náticas contendo ictiólitos.
- Siltitos calcíferos, calcários laminados e
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Seqüência rítmica de arenitos muito finos,
siltosos, esverdeados, e arenitos finos
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Lacustre
(2)

SERRA DO INÁCIO (SERRA VERMELHA)

UNIDADE DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO
LITOLOGIA/

ESTRUTURAS
SEDIMENTARES

G
R

U
P

O
A

R
A

R
IP

E

F
o
rm

a
çã

o
E

xu
(K

e
)

F
o
rm

a
çã

o
A

ra
ja

ra
*

(?
)

F
o
rm

a
çã

o
S

a
n
ta

n
a

(K
s)

F
o
rm

a
çã

o
A

b
a
ia

ra
*

FOSSA DE POÇO COMPRIDO

F
o
rm

a
çã

o
M

is
sã

o
V

e
lh

a
*

G
R

U
P

O
V

A
L
E

D
O

C
A

R
IR

I
(J

K
vc

)

Fonte: (1) Siqueira Filho (1967), (2) Angelim (1988).
* Unidades não individualizadas em mapa.

Figura 3.13 - Litoestratigrafia da Bacia do Araripe.



3.3.3 Bacia de Tucano (BM2)

Sua representação na folha está restrita a dimi-
nutas áreas nos limites extremos centro-leste e su-
deste. A área do quadrante sudeste é ocupada pe-
los sedimentos da Formação Candeias (Pack &
Almeida, 1945) do Grupo Santo Amaro (Viana et al.,
1971) e da Formação São Sebastião (Taylor, 1948)
pertencente ao Grupo Massacará (Viana et al.,
1971), encravados discordantemente em metasse-
dimentos da Faixa Sergipana, constituindo parte da
tectono-seqüência sin-rifte da bacia. Na porção
leste aflora a Formação Marizal (Brazil, 1947) que
se espraia discordantemente sobre ortognaisses
do Terreno Pernambuco-Alagoas, constituindo a
tectono-seqüência pós-rifte.

Com base no patrimônio fossilífero, Menezes Fi-
lho et al. (1988), posicionaram estas unidades no
Eocretáceo (Barremiano-Aptiano). As caracteriza-
ções das unidades litoestratigráficas retromencio-
nadas (figura 3.14) foram compiladas de trabalho
fora da área integrada.

3.4 Formações Superficiais

Ocorrem capeando discordantemente tratos lito-
estratigráficos diversos, por vezes ocupando áreas
de dimensões significativas, a exemplo do entorno
da represa de Sobradinho (BA). Estes depósitos,
de idade terciária e quaternária, estão caracteriza-
dos no quadro 3.15.

SC.24-V (Aracaju-NW)
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Arenitos de cores variegadas, grossos a
conglomeráticos, feldspáticos e
imaturos, com estratificação cruzada
acanalada. Intercalações de folhelhos e
argilitos sílticos.

Arenitos brancos e vermelhos, médios a
grossos e conglomeráticos, estra-
tificação cruzada acanalada. Associam-
se níveis de folhelhos cinza a pre-
tos.

Folhelhos cinza-esverdeados a verde-
oliva, com intercalações de calcá-
rios cinza e arenitos finos a muito finos,
às vezes conglomeráticos ou de
granulação grossa.

Leques aluviais
e

fluviais

Fluvial, planície
de inundação

Lacustre

Formação
Marizal
(Km)

Formação São
Sebastião

(Kss)

Formação
Candeias

(Kc)

LITOLOGIA/
ESTRUTURAS

SEDIMENTARES
DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃOUNIDADE

Fonte: Menezes Filho (1988).et al.

Figura 3.14 – Litoestratigrafia da Bacia de Tucano.
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Quadro 3.15 — Caracterização das Formações Superficiais. 
 

 

UNIDADE 

 

LITOFÁCIES INTERPRETAÇÃO ÁREA DE OCORRÊNCIA 

Depósitos 

Aluvionares 

(QHa) 

Areias finas a médias, contribuições silto-

argilosa e leitos de cascalhos. 
Fluvial 

Rio São Francisco e afluentes a jusante da 

barragem de Sobradinho. 

Depósitos 

Coluvionares 

(QHt) 

Sedimentos de organização caótica, incluindo 

desde a fração argila até blocos de rochas. 

Gravidade e corrente 

de lama. 

Franjas na escarpa do Tombador e nas 

cristas de quartzitos e de diques de 

quartzo. 

Depósitos Residuais 

(QPr) 
Sedimentos areno-calcíferos. 

Alteração 

supergênica in situ. 
Sul e sudeste de Curaçá (BA). 

Formação Caatinga 

(QPca) 

Branner (1910);Brito 

Neves (1967). 

Calcários brancos, creme e bege, maciços, 

microcristalinos, duros, marmorizados, também 

porosos, por vezes pulverulentos, aspecto 

brechóide, nódulos de sílex e cavidades 

preenchidas por calcita. 

Fluvial/planície de 

inundação. 

Sul da cidade baiana de Juazeiro (vale do 

rio Salitre). 

(1) (4) 

Depósitos de areias 

quartzosas: 

QPe2—dunas. 

QPe1—lençol de 

areias 

Sedimentos arenosos inconsolidados, bem 

selecionados, de coloração branca a cinza-

clara, granulação fina a raramente média, 

grãos arredondados a subarredondados. 

Eólico. 
Margem norte da represa de Sobradinho. 

(1) (4) 

Depósitos areno-

conglomeráticos 

(TQd) 

Sedimentos areno-sílticos de cores amarelo-

avermelhadas, incoerentes a pouco 

consolidados, com horizontes conglomeráticos 

nas porções mais inferiores. Localmente fácies 

ferruginosa e carbonática. 

Fluxos torrenciais em 

lençóis. 

Margens da represa de Sobradinho e setor 

centro-norte. 

Depósitos lateríticos 

(TQl) 

Sedimentos de cores ocre a avermelhada, 

arenosos finos a grossos, com níveis de 

conglomerados, inconsolidados a 

semiconsolidados. Pavimento seixoso 

lateritizado situado próximo ao topo. 

Fluxos torrenciais em 

lençóis. 

Testemunhos em forma de mesetas com 

espessuras inferidas de 10 a 30m. 

Interflúvio das bacias hidrográficas 

Parnaíba/São Francisco.(2) (3) 

 

Fonte: (1) Dalton de Souza et al. (1979), (2) Angelim (1988), (3) Gomes & Vasconcelos (1991), (4) Angelim (1997). 
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