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TECTÔNICA

3.1 Os Domínios Tectono-Estruturais

Os grupamentos litológicos que afloram na Folha
Serrinha foram organizados em quatro domínios
tectono-estruturais. A figura 3.1 esboça o arranjo
geométrico e os principais elementos tectônicos
desses compartimentos, evidenciando as diferen-
ças entre os padrões estruturais desses segmentos
crustais.

O Domínio I representa um sistema imbricado,
produto de uma cinemática eminentemente com-
pressiva, onde as rochas supracrustais dos com-
plexos Saúde e Itapicuru contornam os corpos de
granitóides intrusivos e “lascas” de ortognaisses
migmatíticos do Complexo Mairi, conferindo ao
conjunto um aspecto anastomosado, típico dessas
faixas de cisalhamento. Em resposta a esse imbri-
camento, os sedimentos clásticos do Grupo Jaco-
bina mostram-se intercalados com escamas tectô-
nicas de rochas peridotíticas serpentinizadas.

Os limites entre as três unidades litoestratigráfi-
cas supracrustais que compõem o domínio estão
marcados por expressivas zonas de cisalhamento
transpressional desenvolvidas ao mesmo tempo
que outras zonas de menor expressão, as quais
mostram, localmente, predominância de movimen-
to transcorrente. Esses lineamentos tectônicos são
responsáveis pela geração, nas massas rochosas,

de uma marcante foliação milonítica, com mergu-
lhos de 45° a 70° para leste. Nos planos dessa folia-
ção ocorre lineação de estiramento mineral inclina-
da, quase sempre para sudeste, com variações lo-
cais para o quadrante nordeste. Estão presentes
também lineações de interseção, eixos de mullion e
eixos de dobras menores com plunges suaves para
sul. As zonas de cisalhamento que separam os
conjuntos litológicos propiciaram o soerguimento
de porções crustais inferiores, como atesta o zonea-
mento metamórfico observado; enquanto o Com-
plexo Saúde, situado mais a leste, exibe caracterís-
ticas da fácies anfibolito alto, tais como granitiza-
ção e migmatização, na área do Complexo Itapicu-
ru e Grupo Jacobina, mais a oeste, os registros pa-
ragenéticos apontam para um metamorfismo nas
fácies xisto-verde (alto) a anfibolito (médio).

Couto et al. (1978) obtiveram idades arqueanas
para rochas filoníticas do Complexo Itapicuru e
para tipos granitóides do Complexo Mairi, referen-
tes a esse domínio, através de análises Rb/Sr; ida-
des essas que devem ser encaradas com reservas,
tendo em vista a qualidade e o reduzido número
das amostras datadas. Os mesmos autores defini-
ram, para o maciço granitóide de Cachoeira Gran-
de, uma idade convencional Rb/Sr de ca. 1,9Ga,
compatível com aquelas estabelecidas por Sabaté
et al. (1990), para outros corpos de granitos peralu-
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minosos que intrudiram as rochas metassedimen-
tares da serra de Jacobina, durante a Orogenia
Transamazônica. Loureiro, org., (1991), apresenta
uma idade isocrônica Rb/Sr em torno de 1,8Ga
para vulcanitos riodacíticos do Complexo Itapecu-
ru, interpretando-a como o período de recristaliza-
ção dessas lavas.

O Domínio II, que tem sua maior extensão de
afloramento no quadrante sudoeste da área, desig-
na um fragmento cratônico constituído essencial-
mente por gnaisses plutônicos migmatíticos, possi-
velmente arqueanos, com rochas granitóides asso-
ciadas (Complexo Mairi), aos quais relacionam-se
inúmeros corpos de gnaisses kinzigíticos, cujo sig-
nificado não é muito claro. Em contraste com os do-
mínios I e III (figura 3.1), nos quais a linearidade es-
trutural é uma característica evidente, esse domínio

exibe um padrão estrutural irregular com formas
ovaladas locais. Aparentemente, essas feições não
foram afetadas extensivamente pelas deformações
relacionadas ao desenvolvimento dos cinturões de
cisalhamento eoproterozóicos adjacentes (domínios
I e III), não estando ainda bem entendida a evolu-
ção tectônica arqueana na área.

Não existem datações radiométricas para os
gnaisses e migmatitos do Complexo Mairi (Domínio
II), muito embora Padilha (in: Loureiro, org., 1991 ),
com base em isócronas de referência construídas a
partir de dados Rb/Sr preexistentes da região de Pi-
ritiba, situada fora da área, a oeste, onde afloram as
mesmas litologias, tenha sugerido uma sucessão
de eventos compreendendo formação de crosta
continental seguida de intrusões graníticas e meta-
morfismo nas marcas de 3,3Ga, 3Ga e 2,7Ga.
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a- Domínios tectono-estruturais; b- Limites entre os domínios tectono-estruturais; c- Grupo Jacobina; d- Complexo Itapicuru; e- “lascas”
do Complexo Mairi imbricadas no Domínio I; f- Coberturas detríticas tércio-quaternárias; g- Complexo Mairi-gnaisses e migmatitos (TTG);
h- do Rio Itapicuru; i- Domos granito-gnáissicos, tardi a pós-transcorrentes; j- Monzogranitos a sienogranitos; k- Sienitos
e granitos; l- Contato; m- Falha/cisalhamento indicriminado; n- Falha/cisalhamento de transpurrão sinistral; o- Falha/cisalhamento de
transpurrão dextral; p- Falha/cisalhamento de transcorrente dextral; q- Falha/cisalhamento de transpurrão sinistral; r- Eixo antiformal;
s- Eixo sinformal; t- Foliação; u-Lineação ”b”; v- Lineação de estiramento; x- Traços de planos “S”; z- Testemunho estrutural.
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Figura 3.1 – Cartograma da área da Folha Serrinha mostrando seus principais elementos estruturais.



O Domínio III identifica parte de um cinturão de
cisalhamento dúctil (Cinturão Móvel Salva-
dor-Curaçá), evoluído em regime compressivo, se-
gundo episódios tangencial e transcorrente pro-
gressivos. No contexto desse domínio, a seqüência
metavulcano-sedimentar do Complexo Ipirá e os ti-
pos metaígneos da Suíte São José do Jacuípe e do
Complexo Caraíba, todos metamorfizados na fáci-
es granulito, envolvem-se, juntamente com os gra-
nitóides intrusivos, em uma trama anastomótica
com porções de rochas lenticularizadas, controla-
da pela presença de um feixe de zonas de cisalha-
mento transcorrentes sinistrais, implantadas, pro-
vavelmente, segundo as cicatrizes das rampas la-
terais e oblíquas da tectônica tangencial. Durante o
movimento transcorrente, intenso o suficiente para
reorientar as feições das deformações anteriores,
foi gerada uma lineação milonítica de alto ângulo,
restrita às bordas das zonas de cisalhamento, as-
sim como uma lineação de estiramento horizontal e
dobramentos apertados, en echelon, cujos eixos
mergulham suave para sul, subparalelos à lineação
anterior. As zonas de cisalhamento transcorrentes
representam, em verdade, os planos pelos quais
migraram centrifugamente as massas rochosas,
para conformar a estrutura em flor positiva assimé-
trica, com ramos cavalgantes nos sentidos NW e SE
sobre os domínios II e IV, respectivamente, configu-
rada na fase final do processo transpressivo.

A esperada disposição em leque dos planos de
foliação, com mergulhos convergentes para a zona
axial do cinturão de transcorrência, foi perturbada
pela colocação de inúmeros corpos granitóides ao
longo desse eixo, provocando a inversão dos mer-
gulhos daqueles planos para quadrantes opostos
(figura 3.1).

No Domínio III existem determinações analíticas
Rb/Sr para os gnaisses enderbíticos do Complexo
Caraíba e para os sienitos pós-tectônicos do maci-
ço de Pé de Serra, cujas idades isocrônicas são da
ordem de 2,3Ga (Pereira, org., 1992) e 1,9Ga
(Melo, org., 1991), respectivamente.

O Domínio IV, que ocupa praticamente toda a
parte oriental da área abrangida pela Folha Serri-
nha, caracteriza um bloco cratônico constituído por
gnaisses, plutônicos e supracrustais, e migmatitos
do Complexo Santa Luz, que representam o emba-
samento arqueano da seqüência vulcano-sedi-
mentar eoproterozóica, metamorfizada, em sua
maior parte, na fácies xisto-verde, do Greenstone
Belt do Rio Itapicuru.

A observação da figura 3.1 permite constatar o
marcante contraste exibido entre o arranjo geomé-

trico irregular dos terrenos granito-greenstone do
Domínio IV e o padrão fortemente linear e lenticula-
rizado apresentado pelos terrenos de alto grau do
Domínio III. Embora as bordas do bloco cratônico
mostrem-se retrabaIhadas pela zona de cisalha-
mento transpressional dextral que limita esses do-
mínios, para seu interior, os traços das superfícies-S
das rochas supracrustais do greenstone belt dese-
nham contornos suaves ao redor dos núcleos ova-
lados, correspondentes aos domos granito-gnáis-
sicos que Ihes são intrusivos.

Ainda que não sejam claras as relações entre as
deformações sofridas pelo suposto embasamento
e aquelas que afetam o pacote metavulcano-sedi-
mentar, o conjunto infra-supra-estrutura mostra um
comportamento estrutural único; enquanto na parte
norte do domínio as foliações têm direção próxima
a N-S com mergulhos predominantes para oeste,
em sua porção sul, as estruturas planares exibem
postura E-W, com mergulhos constantes para sul.

Para o denominado Bloco de Serrinha (Domínio
IV) as análises geocronológicas obtidas por diver-
sos métodos (Rb/Sr, Sm/Nd, Pb/Pb e U/Pb em zir-
cões), e referidas por Silva (1992), indicam clara-
mente a presença de um embasamento siálico
mais antigo, arqueano (2,9Ga) e a formação das ro-
chas basálticas (2,2Ga) e andesíticas (2,1Ga) do
Greenstone Belt do Rio Itapicuru no Ciclo Transa-
mazônico, assim como a colocação dos granitói-
des sintectônicos de Poço Grande (2,0Ga) e
Ambrósio (1,9Ga) durante esse mesmo evento oro-
gênico.

3.2 Relações entre os Domínios

A identificação e caracterização dos quatro seg-
mentos crustais (domínios) que compõem o cená-
rio da área abrangida pela Folha Serrinha foi uma
tarefa relativamente fácil, se comparada àquela de
definir sua evolução geológica. Vários fatores con-
tribuem em dificultar a consecução desse objetivo,
sendo o mais grave deles o número reduzido de de-
terminações geocronológicas pelo método Rb/Sr e
praticamente nulo em termos de métodos mais mo-
dernos e/ou confiáveis como Sm/Nd, Pb/Pb e U/Pb
em zircões. No entanto, mesmo diante desse qua-
dro analítico deficitário, é possível, com base nos
dados ora disponíveis, especular sobre a evolução
geológica dessa parte da região nordeste da Ba-
hia, buscando-se adequar os prováveis processos
tectônicos atuantes à luz da teoria da tectônica de
placas.
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Sintetizando o que foi relatado em capítulos ante-
riores; os compartimentos geotectônicos identifica-
dos são: 1) um sistema imbricado conformado pelo
Grupo Jacobina, pelos complexos Saúde e Itapicu-
ru e por lascas tectônicas do Complexo Mairi (Do-
mínio I); 2) um fragmento de crosta continental (cra-
tônico) representado por gnaisses e migmatitos do
Complexo Mairi (Domínio II); 3) um sistema trans-
corrente designado pelos complexos Caraíba e Ipi-
rá e pela Suíte São José do Jacuípe (Domínio III), e
4) um bloco cratônico constituído pelo Complexo
Santa Luz e pelo Greenstone Belt do Rio Itapicuru
(Domínio IV).

O arranjo geométrico intra e interdomínios ora
observado se deve, sem dúvida, à evolução do cin-
turão de cisalhamento dúctil representado, em par-
te, pelo Domínio III, que teve lugar, levando-se em
conta as datações de rochas existentes, durante o
Proterozóico Inferior. Para o entendimento dessa
evolução foi fundamental a caracterização da Suíte
São José do Jacuípe como um testemunho reliquiar
de uma crosta oceânica, que teria sido implantada
nos tempos finais do Arqueano, em seguida à frag-
mentação de uma crosta continental antiga que ori-
ginou os blocos de Mairi (Domínio II) e Serrinha (Do-
mínio IV). Muito embora sejam requeridos dados
isotópicos adicionais, que comprovem de modo in-
conteste a presença dessa crosta oceânica, as evi-
dências geológicas e geoquímicas permitem-nos
sustentar essa hipótese. Adicionalmente, o Com-
plexo Ipirá representaria, em parte, o prisma acres-
cional vulcano-sedimentar, e os TTG do Complexo
Caraíba seriam originados pela fusão parcial de
crosta oceânica subduzida, de oeste para leste,
sob crosta oceânica. O desenvolvimento desse
orógeno deu-se através de regimes tangencial e
transcorrente, supostamente progressivos, segun-
do uma cinemática sinistral.

De acordo com essa proposta evolutiva, defen-
dida inicialmente por Melo, org. (1991), e Loureiro,
org. (1991), sua fase final seria caracterizada pela
migração centrífuga de porções de rochas da
zona central do orógeno, configurando uma estru-
tura em flor positiva. Esses autores admitiram a
presença de nappes de rochas supracrustais ca-
valgadas sobre os terrenos mais antigos dos blo-
cos de Serrinha e Mairi. No presente trabalho, ten-
do em vista a não-comprovação de elementos in-
dicativos dessas estruturas, as nappes não foram
consideradas em sua totalidade, supondo-se ape-
nas como talos corpos de gnaisses kinzigíticos
aflorantes em meio aos migmatitos do Complexo
Mairi (Domínio II).

Até esse ponto, apesar das restrições que se
possa fazer, sobretudo a respeito da Suíte São
José do Jacuípe – se a mesma representa uma
crosta oceânica ou, alternativamente, uma intru-
são estratificada – parece-nos plausível supor que
o cinturão de cisalhamento que designa o Domínio
III tenha evoluído segundo as etapas de um ciclo
de Wilson.

Sobre o Greenstone Belt do Rio Itapicuru, cabem
aqui algumas considerações com respeito aos mo-
delos evolutivos apresentados por Silva, por Loure-
iro e por Melo, todos em 1991. Aquela autora pro-
põe que “o terreno granito-greenstone tenha tido
uma evolução similar à das modernas bacias de
back-arc ensiálicas, em decorrência de uma tectô-
nica de colisão-subducção no início do Proterozói-
co Inferior”. Segundo ela, o arco de margem conti-
nental estaria caracterizado pelos andesitos e rio-
dacitos da Unidade Vulcânica Félsica e por tonali-
tos geoquimicamente correlacionáveis aos produ-
tos vulcânicos; e o sentido oeste-Ieste da subduc-
ção estaria baseado “na zonalidade faciológica do
vulcanismo calcialcalino, com o predomínio de la-
vas a oeste e de piroclásticas a vulcanoquímicas a
leste”. Como se vê, a presença de uma placa oceâ-
nica subductando para leste é uma suposição co-
mum às propostas apresentadas, ainda que Melo
(1991) e Loureiro (1991) tenham propugnado a for-
mação do greenstone belt segundo um rift ensimá-
tico no Bloco Serrinha como resposta ao encurta-
mento crustal na zona de colisão, e não identifica-
ram o arco magmático proposto por Silva.

A mesma autora, em 1992, com base em evidên-
cias isotópicas (mu1=8,0,�Nd posi t ivo e
Sr1=0,7017), sugeriu que os andesitos ter-se-iam
originado a partir de uma crosta oceânica modifica-
da, sem maiores contribuições de material crustal
mais antigo. Nesse ponto reside um pequeno pro-
blema. De acordo com Teixeira & Melo (1990), os
ortognaisses granulíticos do Complexo Caraíba ori-
ginaram-se pela fusão parcial de uma crosta oceâ-
nica subduzida em zona de gradiente geotérmico
elevado, com produção dos líquidos, que por cris-
talização fracionada deram origem aos plútons
TTG, e de um resíduo composto basicamente de
hornblenda, plagioclásio, clinopiroxênio e granada
em teores variáveis de 5% a 25%. Considerando
que os diferentes autores referem-se à mesma pla-
ca oceânica e à mesma subducção, verifica-se a
improbabilidade de geração de magma calcialcali-
no a partir de um resíduo com aquela composição.
Assim, sugere-se aqui que o arco de margem conti-
nental proposto por Silva (1991) tenha-se originado
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durante o mesmo processo de subducção que ge-
rou os TTG, pela fusão do manto litosférico da placa
superior, o que explica, igualmente, a baixa razão
inicial Sr

87
/Sr

86
(0,7017) e os valores positivos de

�Nd apresentados pelos vulcanitos félsicos. Esta
sugestão contempla, também, os registros geocro-
nológicos atribuídos aos ortognaisses TTG (protóli-
tos diferenciados a 2,45Ga), aos basaltos da Uni-
dade Vulcânica Máfica (idade-modelo Sm/Nd:
2,2Ga) e aos andesitos da Unidade Vulcânica Félsi-
ca (idades isocrônicas Rb/Sr: 2,08Ga e Pb/Pb:
2,17Ga).

Em relação ao Domínio I, conformado por três
cinturões justapostos, que correspondem ao Gru-
po Jacobina e aos complexos Itapicuru e Saúde,
dos dois últimos abrigando escamas tectônicas do
Complexo Mairi existem vários modelos tectônicos
defendidos por diferentes pesquisadores. Jordan
(1972) propôs que o Grupo Jacobina conformaria
um grande sinclinório, cujo flanco oeste seria a ser-
ra de Jacobina, e o flanco leste estaria representa-
do pela seqüência metavulcano-sedimentar aqui
incluída no Complexo Saúde. Já para Leo et al.
(1964), Griffon (1967), Mascarenhas (1976) e Sims
(1977), os gnaisses e migmatitos situados a leste
da serra de Jacobina representariam o embasa-
mento do grupo homônimo, sendo que, para o últi-
mo autor, a área-fonte dos sedimentos Jacobina
estaria a leste do sítio de deposição, configurado
por um sistema de rift norte-sul. Em 1978, Couto et
al. propuseram o desmembramento do Grupo Ja-
cobina, considerando como tal apenas as forma-
ções Serra do Córrego e Rio do Ouro, enquanto os
sedimentos finos, formações ferríferas e mangane-
síferas e metabasitos foram incluídos no Complexo
Itapicuru. Com base nessa reformulação estratigrá-
fica, Mascarenhas (1979) sugeriu a existência do
Greenstone Belt de Jacobina, no qual o conjunto
psefítico-psamítico definiria o topo da seqüência,
em discordância com a pilha supracrustal do Com-
plexo Itapicuru, que representaria sua porção mais
basal. Figueiredo, em 1981, admitiu que as rochas
gnáissicas, aqui incluídas no Complexo Saúde,
corresponderiam às porções superiores do Grupo
Jacobina, submetidas a processos de migmatiza-
ção e gnaissificação. Ainda nessa diretriz, Figueire-
do & Barbosa (1992) propuseram que aquele gru-
po poderia corresponder a um ambiente inicial de
rift, que teria evoluído para uma grande bacia oceâ-
nica, representando a seqüência mais antiga da
área. Um pouco antes, em 1990, Melo et al. consi-
deraram o Grupo Jacobina como representante da
sedimentação de uma bacia pull-apart, relaciona-

da à fase transcorrente da evolução do Cinturão
Móvel Salvador-Curaçá.

Em verdade, as diferentes alternativas relatadas
acima tentam responder algumas questões que,
obrigatoriamente, são formuladas quando o tema é
o Grupo Jacobina. Uma delas se refere às relações
espaço-temporais que guardam entre si os três cin-
turões que compõem o Domínio I. Uma segunda
questão diz respeito ao Grupo Jacobina propria-
mente dito, na busca de definir a que tipo de bacia
está relacionada sua evolução, e de identificar sua
área-fonte.

Em atenção a essas indagações, existem algu-
mas evidências geológico-geoquímicas que de-
vem ser consideradas: 1) os três conjuntos rocho-
sos que conformam o Domínio I, estão limitados en-
tre si por cisalhamentos transpressionais, que pro-
vocaram o soerguimento de porções crustais inferio-
res (Complexo Saúde), colocando-as lado a lado
com segmentos da crosta superior (Complexo Ita-
picuru); 2) os complexos Saúde e Itapicuru exibem,
indubitavelmente, evidências de haverem sido afe-
tados por duas fases de deformação, ao passo
que, no Grupo Jacobina, observam-se os efeitos de
uma tectônica rígida, caracterizada por falhamen-
tos rúpteis; 3) no âmbito da área de ocorrência do
Complexo Saúde há registros da presença de pro-
dutos vulcânicos de filiação toleiítica (MORB), as-
sim como de sedimentos químico-exalativos (for-
mações ferríferas, metacherts, rochas calcissiIicá-
ticas), indicativos da existência pretérita de ambi-
ente de fundo oceânico; 4) também no contexto do
Complexo Itapicuru, estão assinaladas algumas
ocorrências de metabasaltos com estruturas de pil-
low lavas.

Adicionalmente, deve-se refletir sobre o proble-
ma da área-fonte dos sedimentos Jacobina, espe-
cificamente para os conglomerados da Formação
Serra do Córrego, os quais, além da característica
de só conterem seixos de quartzo/quartzito, são
portadores de mineralizações auríferas. Para aten-
der esses aspectos distintivos das rochas psefíti-
cas, seria necessário a presença de uma área-fon-
te, situada a leste da bacia, na qual fossem comuns
a ocorrência de veios de quartzo e/ou corpos de
quartzito, além de litologias potencialmente encai-
xantes de jazimentos de ouro. Decididamente os
complexos Mairi e Santa Luz não atendem a essas
especificações e, de acordo com os dados geocro-
nológicos ora disponíveis, nem o Complexo Ipirá
nem o Greenstone Belt do Rio Itapicuru represen-
tam a referida área-fonte, admitindo-se a idade eo-
proterozóica do Grupo Jacobina.
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Diante desses fatos e dos elementos estruturais
disponíveis, ainda que dados analíticos adicionais
sejam requeridos, optou-se, neste trabalho, por
considerar o Grupo Jacobina como a seqüência
supracrustal mais jovem da área, preenchendo
uma bacia tipo rift, ensiálico, implantado sobre um
orógeno conformado pelos complexos Itapicuru e
Saúde, cuja evolução deve remontar ao Arqueano
Superior. Essa evolução teve início, provavelmente,
com a separação de blocos continentais (Piritiba e
Mairi-Serrinha) e formação de crosta oceânica,
como indicam as presenças de produtos vulcâni-
cos básicos de assoalho oceânico e de sedimentos
químico-exalativos, seguindo-se sedimentação,
vulcanismo e posterior colisão, configurando o Oró-
geno Itapicuru-Saúde, futura área-fonte do Grupo
Jacobina. Nesse ambiente poderiam estar presen-
tes os veios de quartzo, constituintes dos seixos
dos conglomerados Serra do Córrego, assim como
alguns hospedeiros potenciais das mineralizações
primárias do ouro, posteriormente retrabalhadas.
As rochas serpentiníticas que ocorrem em esca-
mas imbricadas nos quartzitos da Formação Rio do
Ouro podem representar fragmentos da crosta
oceânica arqueana. Já no Proterozóico, como res-
posta geológica ao encurtamento crustal na zona
de colisão-subducção do Domínio III, e talvez por
reativação de antigos lineamentos, desenvolve-
ram-se falhamentos lístricos extensionais, originan-
do o rift e condicionando a deposição do Grupo Ja-
cobina. Ao que parece, essa sedimentação deve
ter extravasado as fronteiras do rift, como sugere a
presença dos conglomerados basais sobrepostos
ao embasamento migmatítico, a oeste. Além disso,
representantes daquela seqüência podem ocorrer
embutidos tectonicamente em meio aos litótipos
dos complexos mais antigos, o que confere dizer
que os limites ora indicados no mapa geológico
não coincidem, necessariamente, com os limites
da bacia.

3.3 Proposta de Modelo Evolutivo

O significativo acervo de informações existentes
que, ao longo deste trabalho, foram criteriosamente
analisadas e reavaliadas, aliado aos dados re-
cém-adquiridos, permitem a proposição de um mo-
delo de evolução tectônica para o segmento da
crosta continental representado pela área da Folha
Serrinha. Obviamente, a comprovação dos eventos
aqui sugeridos está condicionada a futuras pesqui-
sas e análises, sobretudo geocronológicas.

Segue-se a descrição sumária do modelo de
evolução proposto, enquanto a figura 3.2 ilustra
apenas os principais episódios dessa suposta his-
tória geológica.

Arqueano Médio (3,3 � 0,1Ga)
- formação de crosta continental tonalito-trondhje-

mito-granodiorítica (TTG-protóIitos dos complexos
Mairi e Santa Luz).

Arqueano Superior/Proterozóico Inferior (3,0 a
2,5Ga): figura 3.2a

- fragmentação da crosta TTG por processos de
rifteamento, produzindo estágio de oceanização,
com individualização dos blocos Piritiba e Mai-
ri-Serrinha; deposição de pilha vulcano-sedimen-
tar, protólitos dos complexos Saúde e Itapicuru.

figura 3.2b
- inversão no movimento das placas com fecha-

mento do orógeno (tipo de convergência não iden-
tificada); metamorfismo, deformação e granitogê-
nese; formação do Cinturão Saúde-Itapicuru.

- concomitantemente, em conseqüência do mo-
vimento colisional, processa-se, a leste, implanta-
ção de novo rift com geração de crosta oceânica,
edificada pelos protólitos da Suíte São José do Ja-
cuípe; tem início a sedimentação/vulcanismo Ipirá.

Proterozóico Inferior (2,4 � 0,05Ga): figura 3.2c
- subducção oblíqua para leste, de crosta oceâ-

nica sob crosta oceânica, com fusão parcial da pla-
ca inferior e produção/injeção dos plútons TTG,
protólitos do Complexo Caraíba; formação de pris-
ma acrescional vulcano-sedimentar, protólitos de
litologias do Complexo Ipirá.

(2,3 � 0,05Ga)
- no Cinturão Salvador-Curaçá ocorre deforma-

ção tangencial com geração de foliação sin-miloní-
tica e metamorfismo em condições da fácies granu-
lito com anatexia parcial; intrusão dos granitóides
sindeformação tangencial.

(2,2 � 0,05Ga)
- ainda no Cinturão Salvador-Curaçá prosse-

guem metamorfismo granulítico e deformação tan-
gencial, dando origem a estruturas de interferênci-
as; intrusões monzoníticas/quartzo-monzoníticas
tardideformação tangencial.

- sob o “continente” Serrinha, a placa subduzida
propicia fusão do manto litosférico da placa superior,
gerando plútons calcialcalinos (arco magmáti-
co-plutônico); em resposta ao encurtamento crus-
tal na zona de colisão/subducção, forma-se uma
bacia do tipo retroarco, originando magmatismo to-
leiítico de fundo oceânico (protólitos da Unidade
Vulcânica Máfica do Greenstone Belt do Rio Itapi-
curu.
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- reação idêntica no segmento crustal a oeste da
zona de colisão/subducção, gera faIhamentos lístricos
extensionais,estágioprecocedo riftensiálicoJacobina.

(2,1 � 0,1Ga)
- no Cinturão Salvador-Curaçá processa-se a

soldagem entre os “continentes” Serrinha e Mairi;
evolução em regime transcorrente com movimento
sinistral, produzindo zonas de cisalhamento dúctil
de alto ângulo e dobramentos en echelon com ei-
xos suborizontais, paralelizados às direções de
transporte do cisalhamento; metamorfismo na fácies
anfibolito; intrusões de granitóides sintranscorren-
tes “migmatizando” litótipos dos complexos Caraí-
ba e Ipirá.

- no Greenstone Belt do Rio Itapicuru prossegue
magmatismo calcialcalino de arco de margem conti-
nental, dando origem a andesitos e riodacitos (pro-
tólitos da Unidade Vulcânica Félsica); sedimentação
terrígena geradora da Unidade Sedimentar.

- continua a sedimentação do Grupo Jacobina,
condicionada por leques Iístricos extensionais.

(1,95 � 0,05Ga)
- culminância do desenvolvimento do Cinturão

de Transcorrências Salvador-Curaçá (figura 3.2d)
com movimento divergente a partir do seu eixo, confi-
gurando a estrutura final em flor positiva; ocorrem ca-
valgamentos no sentido NE, sobre o Bloco de Serri-
nha, e SW sobre o Bloco de Mairi, e possível forma-
ção de estruturas em nappes (gnaisses kinzigíticos?).

- inversão da bacia do greenstone belt: dobra-
mentos com eixos N-S e intrusões diapíricas dos
plútons calcialcalinos; metamorfismo nas fácies an-
fibolito e xisto-verde (predominante).

- inversão da bacia Jacobina: intenso imbrica-
mento tectônico (serpentinitos/quartzitos) com so-
erguimento de porções crustais inferiores; geração
de granitóides peraluminosos.

(1,9 � 0,02Ga)
- deformações tardias relacionadas ao relaxa-

mento final do orógeno com geração de falhamen-
tos rúpteis; magmatismo subalcalino originando os
granitóides tardi a pós-tectônicos.
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SB.24-Y-D (Serrinha)
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DOMÍNIO I DOMÍNIO II DOMÍNIO III DOMÍNIO IV

BP- Bloco de Piritiba; CI/CS- Complexos Itapicuru e Saúde; CMS- Cráton Mairi-Serrinha; FCM- Fragmento
Cratônico Mairi; CIP- Complexo Ipirá; SSJ- Suíte São José do Jacuípe; CC- Complexo Caraíba; ACM- Arco
de Margem Continental; BRA- Bacia de Retroarco; GJ- Grupo Jacobina; GBRI - do Rio
Itapicuru.

1 Cinturão Saúde-Itapicuru; 2

Greenstone Belt

Cinturão Salvador-Curaçá

Obs.: Para melhor compreensão da figura, as rochas granitóides intrusivas não foram representadas.

Figura 3.2 – Proposta de modelo evolutivo para a área da Folha Serrinha (SC.24-Y-D) (fora de escala).
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