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O estágio sinéclise, mesoproterozóico, começa com os
sedimentos da Unidade VII de Souza (1986), que consistem
em ritmitos com alternância de níveis arenosos e lamosos,
estratificação wavy e linsen e hummocky, interpretados por
aquele autor como turbiditos oscilatórios. Grande parte das
rochas sedimentares componentes deste estágio pertencem à
Formação Mangabeira (Schobbenhaus e Kaul, 1971). A Formação
Mangabeira é uma espessa (> 2.000 m) pilha de arenitos de
granulação fina a média, bem arredondados. Estratificações
cruzadas de grande porte, tanto acanaladas como tabulares,
ocorrem em toda a formação, que é interpretada como eólica
(Pedreira, 1997). Uma subida relativa do nível do mar,
evidenciada por superfícies limitantes com espaçamento
reduzido e planícies salinas costeiras (Pedreira e Bomfim,
2000), depositou a Formação Guiné, composta por argilitos e
siltitos, com corpos arenosos. Estes corpos arenosos preenchem
vales incisos, indicando uma queda do nível relativo do mar,
no topo da Formação Guiné. A Formação Mangabeira é
interpretada como depósito de um ambiente desértico costeiro
e a Formação Guiné como um delta dominado por rios (Pedreira,
1995).
As paleocorrentes medidas tanto na Formação Guiné, como
nas do Grupo Chapada Diamantina que lhe são superpostas,
indicam um basculamento, desde quando as áreas de proveniência dos sedimentos mudam bruscamente de oeste para
leste. Isto caracteriza um limite de seqüência.
Este limite de seqüência foi superposto pela Formação
Tombador, composta por conglomerados polimíticos e arenitos,
depositados por leques aluviais e rios entrelaçados. Uma nova
elevação do nível relativo do mar depositou a Formação Caboclo,
cuja base consiste em calcários silicificados com vestígios de
estromatólitos. Durante a deposição desta formação, oscilações
do nível do mar foram responsáveis pela deposição de arenitos
fluviais em vales incisos. Uma última queda do nível relativo
do mar provocou uma renovação do influxo terrígeno
representado pela Formação Morro do Chapéu, inicialmente
como um sistema fluvial entrelaçado e então como planícies
de maré siliciclásticas, seguidas por sistema deltaico
caracterizado por sigmóides.
A evolução tectônica da Chapada Diamantina encontra-se
ilustrada na Fig. V.8.

Bacias Neoproterozóicas
e Cambro-Ordovicianas
As áreas deprimidas geradas na Província São Francisco (Fig.
V.2), no intervalo de tempo 1000 a 540 Ma, são sítios de
bacias sedimentares repositórias das rochas que compõem os
grupos Santo Onofre, Estância, Rio Pardo e Rio Preto e o
Supergrupo São Francisco, do Neoproterozóico, e as formações
Palmares e Salobro, do Cambro-Ordoviciano.

Essas bacias, que evoluíram durante a desagregação e a
dispersão do Supercontinente Rodínia (1000 a 800 Ma) e a
aglutinação/estabilização do Gondwana Ocidental (790 a 500
Ma), têm sido interpretadas, ultimamente, segundo uma
concepção geodinâmica, que leva em conta a sua posição
espacial em relação às margens de placas tectônicas e os
seus mecanismos de subsidência. Assim, processos de embaciamento dos tipos rifte, margem passiva e de antepaís (incluindo
molassa) são sugeridos para elas (Dominguez, 1993;
Schobbenhaus, 1996; Pedreira, 1999; Danderfer Filho, 2000;
Martins Neto et al. 2001). A identificação de pacotes de rochas
sedimentares correlacionáveis, individualizados por discordâncias regionais (seqüências deposicionais), em uso crescente
nos trabalhos de mapeamento geólogico mais recentes, bem
como as idades geocronológicas e dados isotópicos, vêm
contribuindo para melhorar a análise dessas bacias.
Durante a desagregação de Rodínia individualizou-se o
segmento litosférico designado de paleocontinente São
Francisco–Congo (Campos Neto, 2000; Tassinari, 2000). Nesse
período, formaram-se: (i) entre 1000 e 850 Ma, o aulacógeno
Santo Onofre, preenchido pelos depósitos do grupo homônimo
e as bacias rifte-margem passiva que abrigam as litofácies
dos grupos Estância e Rio Pardo; e (ii) entre 850 e 770 Ma, a
depressão flexural/termal onde se depositaram as unidades
que integram as formações Bebedouro e Jequitaí, pertencentes
ao Supergrupo São Francisco.

Aulacógeno Santo Onofre
Corresponde, segundo Schobbenhaus (1996), ao braço menos
ativo de uma junção tríplice formada na borda sudeste da
Província São Francisco, que se projeta para norte, pela serra
do Espinhaço Setentrional, possivelmente por reativação de
estruturas pretéritas associadas ao rifte paleo/mesoproterozóico Espinhaço. De forma diversa, Danderfer Filho (2000)
considera esse sítio deposicional como uma bacia do tipo
transtrativa ou do tipo strike-slip, formada ao longo da direção
NNW-SSE, na região da serra do Espinhaço.
Diques máficos com idades variando de 1100 a 900 Ma
cortam as unidades do Supergrupo Espinhaço e não atingem
as litofácies do Grupo Santo Onofre. Segundo Teixeira (1993)
e Trompette (1994), esses corpos são síncronos com a abertura
do aulacógeno.
O Grupo Santo Onofre, dividido nas formações Santo Onofre,
inferior; e Sítio Novo, superior (Schobbenhaus, 1993), equivale,
parcialmente, à seqüência deposicional Espinhaço definida
por Dominguez e Rocha (1989) e ao sintema Santo Onofre de
Danderfer Filho (2000). O seu limite com a unidade basal,
paleo-mesoproterozóica (Grupo Oliveira dos Brejinhos), é brusco
segundo Schobbenhaus (1996), ou representa uma paraconformidade, na concepção de Bates e Jackson (1987).
O preenchimento do aulacógeno Santo Onofre começa com
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Figura V.8 – Evolução tectônica da Chapada Diamantina (segundo
Pedreira e Bomfim, 2000)

Figure V.8 – Tectonic evolution of the Chapada Diamantina (after Pedreira
and Bomfim, 2000)
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brecha epiclástica e tectônica que passa lateralmente a arcóseo
e, na direção do topo, a quartzito associado com filito
laminado. O quartzito apresenta estratificação cruzada do tipo
hummocky e marcas de ondulação de granulação grossa. Este
conjunto é sucedido por filitos (hematítico, granadífero,
grafitoso, piritoso) com intercalações de quartzito e raras
lentes de mármore. No topo do grupo ocorrem filito e xisto,
associados a níveis subordinados de quartzito médio e grosso.
Tal ordenamento vertical sugere um ciclo deposicional
transgressivo, com acumulação de sedimentos inicialmente
em ambiente raso (litorâneo), seguido de deposição em
ambiente relativamente profundo, abaixo da base de onda de
tempestade (Schobbenhaus, 1996).
Dominguez (1996) interpreta os níveis de quartzito do
topo da seção como acumulados por correntes de turbidez de
alta densidade.
As unidades do Grupo Santo Onofre foram afetadas por
metamorfismo da fácies xisto verde até o início da fácies
anfibolito e apresentam uma deformação simples, com dobras
abertas na sua parte norte, que passa no sentido sul, a um
estilo mais complexo, com dobras apertadas a isoclinais de
plano axial com mergulho forte para leste (Jardim de Sá,
1978). Aventa-se a possibilidade dessa deformação estar relacionada a mais de um episódio orogênico da colagem brasiliana.

Bacias de Margem Passiva – Estância
e Rio Pardo
Os depósitos do Grupo Estância se acumularam em plataforma
rasa, mista (siliciclástica e carbonática), pertencente à bacia
Estância, desenvolvida na borda nordeste da Província São
Francisco e adjacente à faixa de Dobramentos Sergipana,
neoproterozóica, em função da implantação de um regime
extensional a flexural-termal.
O grupo é dividido nas formações Juetê, inferior, Acauã,
intermediária, e Lagarto, superior, equiparadas à seqüência
deposicional Estância. A Formação Palmares, que já foi
colocada no topo do grupo, é aqui considerada como representante de uma sedimentação posterior, acumulada em uma
bacia molássica de antepaís (ver adiante). A seqüência deposicional Estância repousa em discordância angular e erosiva
sobre rochas arqueanas/paleoproterozóicas do Cinturão Móvel
Bahia Oriental e está separada da Formação Palmares por
discordância erosiva.
A sedimentação da seqüência Estância começa com
conglomerado polimítico e arenito médio a grosso, com intercalações de grauvaca retrabalhada por ondas e pelito. Prossegue
com dolomito com estrutura estromatolítica e oolítica,
calcarenito e calcilutito com níveis de intraclasto e pelito com
intercalações de calcilutito e grauvaca. Termina com pelito
associado a arenito com discos de argila e clastos de rocha
carbonática. Segundo Conceição Filho e Sales (1988) e Santos

et al. (1998), essa seqüência se depositou em ambiente raso
(litorâneo) e em plataforma rasa, lamosa. O arranjo vertical
do conjunto indica que houve uma subida lenta do nível do
mar, em um ciclo de deposição, possivelmente, transgressivo.
As litofácies que preenchem a bacia Estância apresentam
anquimetamorfismo e deformação incipiente, relacionados à
tectônica compressiva que estruturou a faixa de dobramentos
Sergipana.
As rochas do Grupo Rio Pardo preenchem a bacia
homônima, instalada na zona limítrofe do Cráton do São
Francisco/Faixa Araçuaí, em época de distensão crustal. Diques
de diabásio de idades próximas de 1000 Ma (D’Agrella Filho et
al. 1989, Ar-Ar; Renné et al. 1990, Ar-Ar), que cortam o
embasamento da bacia, atestam o início do fraturamento de
Rodínia na região e são os precursores da abertura do rifte
continental Araçuaí/Rio Pardo-West Congo Belt (Pedrosa-Soares
et al. 2001; Tack et al. 2001; Dalton de Souza et al. 2002).
A Bacia Rio Pardo teve a sua evolução determinada por dois
estágios tectônicos: o primeiro foi responsável pela formação
de um rifte continental, onde se acumulou a unidade inferior
do Grupo Rio Pardo (Formação Panelinha) e o segundo (drifte)
gerou uma bacia de margem passiva, que recebeu os depósitos
superiores do grupo.
Pedreira (1999) divide o Grupo Rio Pardo na Formação
Panelinha, Subgrupo Itaimbé (que engloba as formações Serra
do Paraíso, Santa Maria Eterna, Água Preta e Camacã) e
Formação Salobro, limitados entre si por discordâncias erosivas
e aqui equiparados a seqüências deposicionais. A Formação
Salobro é aqui desmembrada do Grupo Rio Pardo e associada
a uma bacia molássica de antepaís, posterior ao orógeno
neoproterozóico Araçuaí e formada durante o CambroOrdoviciano.
A seqüência Panelinha é formada por conglomerado,
brecha, arcóseo e grauvaca de origem fluvial/leque aluvial,
depositados em um ciclo de sedimentação progradante,
durante período de mar/lago baixo.
A seqüência Itaimbé inicia a sua sedimentação com
calcário dolomítico e dolomito que gradam verticalmente para
quartzito, depositados em ambiente raso (planície de maré e
praia). Esse conjunto transiciona mar afora e é recoberto por
filito com lentes de rochas carbonáticas, arenito e siltito,
depositados em ambiente mais profundo, abaixo da base de
ondas de tempestade, por meio de correntes de turbidez de
baixa densidade. A deposição da seqüência se encerra com a
acumulação de argilito, folhelho e siltito, com intercalações
de rochas de carbonato, depositados em planície de maré
lamosa (Pedreira, 1999). Essa distribuição vertical/lateral
reflete um ciclo deposicional retrogradante, acontecido em
períodos de nível de mar transgressivo e alto, depositado,
provavelmente, em uma plataforma tipo rampa.
Metamorfismo de baixo grau e deformação pósdeposicional, gerados por processos colisionais na faixa

261

262

Parte II – Tectônica

Araçuaí, afetam as rochas da metade sul da bacia do Rio
Pardo, enquanto a sua porção norte, depositada sobre a borda
estável do Cráton São Francisco, foi preservada em relação
ao metamorfismo/deformação (Pedreira, 1999).

Bacias do Supergrupo São Francisco
O Supergrupo São Francisco é constituído na base pelas
formações Bebedouro, relacionadas à seqüência deposicional
Bebedouro (Guimarães, 1996) e Jequitaí, depositadas entre
850 e 770 Ma, no estágio final de fragmentação e dispersão
de Rodínia, em depressão flexural/termal intracratônica
herdada, possivelmente, do rifteamento Santo Onofre, bem
como pelas seguintes unidades acumuladas em bacias de
antepaís/intracratônicas: (i) Formação Salitre, dividida nas
unidades informais Nova América, Gabriel, Jussara e Irecê e
relacionada por Guimarães (1996) à seqüência deposicional
Salitre; (ii) Grupo Bambuí, dividido nas formações Sete Lagoas,
Santa Helena e Lagoa do Jacaré. A Formação Sete Lagoas
constitui a Seqüência Sete Lagoas e é correlacionada à
Seqüência Salitre, enquanto as formações Santa Helena e
Lagoa do Jacaré são equiparadas a uma seqüência
deposicional, batizada de seqüência Santa Helena/Lagoa do
Jacaré; e (iii) Grupo Três Marias, nome utilizado para
representar as formações Serra da Saudade e Três Marias,
até então integrantes do Grupo Bambuí, presentes em Minas
Gerais, comparado à seqüência deposicional Três Marias.
O Neoproterozóico foi um período de glaciações com
registros em todos os continentes. No paleocontinente São
Francisco–Congo a seqüência deposicional Bebedouro e a
Formação Jequitaí são exemplos expressivos deste evento.
A seqüência Bebedouro representa uma sedimentação
glácio-marinha de pouca espessura (máximo de 100 m),
composta por diamictito, pelito e grauvaca, ressedimentados
e transportados de leste para oeste, por correntes de degelo
e por icebergs. O seu limite basal, com unidades arqueanas/
paleoproterozóicas e mesoproterozóicas, é marcado por
superfície de discordância angular e erosiva, ampla e profunda,
e o seu arranjo vertical mostra ciclos de sedimentação menores
(quinta ordem), granocrescentes e granodecrescentes para
cima, que refletem a oscilação da frente do lençol de gelo.
Lateralmente, as litofácies de diamictito e grauvaca se
distribuem, preferencialmente, na zona litorânea de contato
de geleira, enquanto os pelitos se acumularam além da costa,
na zona de frente de geleira.
A Formação Jequitaí, definida na região homônima (Minas
Gerais), é constituída por diamictito, tilito, varvito e arenito.
Para Karfunkel e Hoppe (1988) a unidade foi transportada de
oeste para leste e corresponde a uma sedimentação glácioterrestre.
A fragmentação de Rodínia é sucedida por episódios
colisionais que envolveram o paleocontinente São Francisco/

Congo e produziram três sistemas de orógenos, designados
sistemas Brasiliano I (900–700 Ma), II (650–600) e III (590–
520 Ma). O resultado dessa colagem orogênica é a formação
do Gondwana Ocidental, ao final do Neoproterozóico (Brito
Neves, 1999; Alkmim et al. 2001).
As idades geocronológicas e dados isotópicos existentes
nas seqüências deposicionais Salitre, Sete Lagoas e Santa
Helena/Lagoa do Jacaré, embora insuficientes, permitem incluílas nos períodos de evolução dos sistemas Brasiliano I e II.
Assim, entre 750 e 650 Ma atrás, desenvolveu-se, na margem
oriental da atual faixa Brasília, a bacia Bambuí/Salitre, produto
de regime tectônico flexural por sobrecarga de massa. A criação
de espaço para a acumulação desses sedimentos deve-se a
uma expansão da subsidência para o interior do cráton, reflexo
da sobrecarga tectônica e da subida generalizada do nível do
mar, decorrente da deglaciação Bebedouro-Jequitaí.
A seqüência Salitre preenche a grande baía que se instalou
na parte oriental da atual região da Chapada Diamantina
(Bahia), sendo portadora de importantes depósitos de fosfato,
chumbo e zinco. Trata-se de um pacote de rochas carbonáticas
com espessura máxima de 1.000 m, assentado, discordantemente, sobre a seqüência Bebedouro e unidades de rochas
(meta)sedimentares do Supergrupo Espinhaço e de gnaisses
do bloco Gavião–Lençóis.
Segundo Guimarães (1996), essa sedimentação carbonática
começa, quase sempre, com uma camada pouco espessa de
dolomito sobreposto aos depósitos glacio-marinhos da
seqüência Bebedouro, os chamados cap dolomites. Esse
dolomito, à semelhança de diversos carbonatos neoproterozóicos do mundo que capeiam seqüências glaciogênicas,
apresenta variação isotópica importante de δ13C, com valores
de desvio negativo de até -5 o/ 00 PDB (Misi e Veizer, 1996).
A orígem dos cap dolomites está relacionada a variações
climáticas de natureza global (Hoffman et al. 1998), e a sua
associação com depósitos glaciais sugere, segundo Fairchild
(1993), uma variação climática relativamente súbita e severa.
Mudanças climáticas dessa grandeza estão associadas,
provavelmente, a movimentos litosféricos causados por
fenômenos de tectônica global (Meert e Voo, 1994).
Para Leão e Dominguez (1992), as rochas carbonáticas da
seqüência Salitre (calcarenito, calcilutito, dolomito e marga)
se depositaram em uma plataforma do tipo rampa, caracterizada por declives suaves e ausência de um talude pronunciado.
Nesse modelo, os calcarenitos e dolomitos ocorrem
predominantemente em zona litorânea agitada por ondas,
onde cresciam estromatólitos colunares e bioermas, e os calcilutitos nas lagunas, protegidas do mar aberto por ilhas barreiras.
Costa afora, litofácies de calcarenito e marga intercaladas se
acumularam em um ambiente plataformal, entre a base de
onda de tempo bom e a base de onda de tempestade. Para
Dominguez (1996), essas unidades podem corresponder a ciclos
shallowing-upward, repetidos verticalmente.
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As principais deformações que afetaram as seqüências
deposicionais Bebedouro e Salitre estão refletidas nos
cavalgamentos e dobras assimétricas orientadas em torno de
E–W, com vergência para sul, mais bem expostas na bacia de
Irecê. São deformações epidérmicas, originadas a partir dos
esforços compressivos oriundos das faixas de dobramentos
marginais neoproterozóicas-brasilianas, que penetram por
dezenas de quilômetros no interior da região cratônica e
redobram, localmente, estruturas pretéritas, representadas
por dobras suaves e falhas orientadas N–S.
A seqüência Sete Lagoas ocorre margeando a borda
ocidental da região fisiográfica do Espinhaço. É constituída
por rochas carbonáticas depositadas em plataforma rasa do
tipo rampa, afetada por tempestades e isolada do continente
pela calha do Espinhaço (Dominguez, 1993; Martins et al.
1993). Assim como a seqüência Salitre, esta unidade
apresenta, na região da serra do Iuiu (sudoeste da Bahia),
ciclos de deposição de carbonatos superpostos, agradacionais
e que raseiam ascendentemente, acumulados em período de
nível de mar alto. Próximo à base da seqüência (em Minas
Gerais) ocorre um pacote psefítico, designado paraconglomerado Samburá, interpretado por Castro e Dardenne (1996)
como depósitos de fandelta, proximais à área de maior
abatimento da bacia Bambuí/Salitre e associados a episódios
de deformação na faixa Brasília.
A seqüência Santa Helena–Lagoa do Jacaré assenta-se
em discordância erosiva (ainda não devidamente reconhecida)
na seqüência Sete Lagoas e é formada por rochas siliciclásticas
(folhelho, ardósia, siltito e marga) que gradam para o topo a
carbonatos com níveis subordinados de siltito e marga. Esse
empilhamento vertical caracteriza um ciclo deposicional
shallowing-upward, que passa de transgressivo a mar alto,
acumulado em plataforma agitada por ondas. Lateralmente,
essas rochas se distribuem ao longo da plataforma, com
registros de deposição litorânea e além da costa.
As seqüências Sete Lagoas e Santa Helena–Lagoa do
Jacaré, na borda oriental da bacia Bambuí/Salitre, foram
preservadas das deformações relacionadas às orogêneses do
Ciclo Brasiliano.
A progressão da aglutinação do Supercontinente Gondwana
gerou, entre 650–600 Ma, o sistema Brasiliano II, quando
nova margem convergente se estabelece na atual faixa Brasília
(Pimentel et al. 1999, 2000). Os processos colisionais formados
devido a essa convergência de placas tectônicas causaram
subsidência flexural por sobrecarga de massa na região da
bacia Bambuí/Salitre e formação da bacia de antepaís Três
Marias, de tempo de vida curto e de pequena extensão.
A bacia Três Marias se implanta sobre a antiga bacia
Bambuí–Salitre e abriga as litofácies marinhas da seqüência
homônima, organizadas em três ciclos de sedimentação
progradantes, de quinta ordem, que raseiam no sentido do
topo. O primeiro ciclo é constituído de pelito e carbonato com

intercalações de marga e arenito, que transicionam para siltito
e argilito castanho, associados com siltito verde (verdete). Os
dois ciclos superiores começam com pelito e arcóseo e passam
a arcóseo no sentido do topo. Uma plataforma rasa, inclinada
para oeste, com talude pouco pronunciado, é sugerida para
deposição desses sedimentos durante período de mar baixo.
Processos tectônicos compressivos pós-deposicionais
relacionados à faixa Brasília, dirigidos, no geral, de oeste
para leste, produziram, na metade ocidental da seqüência
Três Marias, dobras apertadas, geralmente estilo chevron,
com eixos suborizontais orientados norte-sul e fraca vergência
para leste e falhas de cavalgamento com mesma vergência.
A metade oriental dessa seqüência está preservada da
deformação brasiliana, de forma idêntica às seqüências Sete
Lagoas e Santa Helena–Lagoa do Jacará da borda oriental
da bacia Bambui/Salitre.

Bacia Transcorrente Rio Preto
O Grupo Rio Preto, na opinião dos autores, deve ser redefinido
para abranger as formações Rio Preto (equivalente do grupo
homônimo) e Canabravinha, São Desidério, Serra da Mamona
e Riachão das Neves (que integram o Grupo Bambuí; de Silva,
1987). Relaciona-se o grupo redefinido à seqüência rio Preto.
A margem convergente que se desenvolvia na faixa Brasília,
entre 650–600 Ma atrás, era interceptada, na parte noroeste
do paleocontinente São Francisco/Congo pelo Sistema Transcorrente Transbrasiliano, responsável pela formação e deformação,
nesse intervalo, da bacia/faixa dobrada rio Preto, em regime
transcorrente (bacia pull-apart), caracterizada por estiramento
em complexas zonas de falha, associado com componente
direcional importante (strike-slip). Esta interpretação contrasta
com a sugerida por Silva (1987), que a considera uma bacia
ensiálica do tipo gráben, abortada, relacionada a movimentos
litosféricos do tipo normal (dip-slip).
Nesta bacia, implantada nas bordas da bacia Bambuí–
Salitre, acumularam-se os protólitos de rochas sedimentares
(deformados e metamorfisados) da seqüência rio Preto,
constituídos por xisto, filito (hematítico, grafitoso), quartzito
impuro e quartzito hematítico, que passam, gradacionalmente,
para quartzito impuro com intercalações de xisto, metamarga
e metaconglomerado. Sobre essas litofácies ocorrem
metacalcário, metamarga, metassiltito e ardósia, com
intercalações de metarenito. O preenchimento final da bacia
é representado por metarcóseo, metagrauvaca e níveis
subordinados de metacalcário negro. Esse ordenamento vertical
parece corresponder a três ciclos de sedimentação superpostos.
Os ciclos inferior e superior são progradantes e ficam mais
rasos no sentido do topo do perfil, enquanto o intermediário
é retrogradante. Isto significa que esses depósitos foram
acumulados, possivelmente, durante um período completo de
variação do nível relativo do mar.
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Deformação pós-deposicional relacionada à inversão do
movimento dos blocos do Sistema Transcorrente Transbrasiliano
gera, na bacia rio Preto, dobras isoclinais, inclinadas e suaves
com superficie axial orientada NE-SW e falhas compressionais
de mesma orientação. Uma marcante estrutura em flor positiva,
com vergência centrífuga para NW e SE, caracteriza essa
inversão e a atual geometria da bacia. Metamorfismo de fácies
xisto verde a anfibolito baixo foi descrito na bacia (Silva,
1987).

Bacias Molássicas de Antepaís–Palmares
e Salobro
Novas bacias de antepaís, de curta duração e pouca extensão,
geradas por sobrecarga tectônica, ainda viriam a se formar
do final do Neoproterozóico ao início do Ordoviciano (Brito
Neves, 1998), associadas e subseqüentes à edificação de
orógenos colisionais do Sistema Brasiliano III (clímax ca. 590 –
ca. 520 Ma). Os produtos dessa última manifestação crustal
brasiliana na Província São Francisco são as bacias molássicas
de antepaís Palmares e Salobro, desenvolvidas nas suas bordas
nordeste e sudeste e associadas às faixas de dobramentos
Sergipana e Araçuaí, respectivamente. A bacia Palmares se
instalou sobre a margem passiva Estância e abriga as rochas
sedimentares da Formação Palmares. Já a bacia Salobro se
formou sobre a margem passiva rio Pardo e foi preenchida
pelos depósitos da Formação Salobro.
A Formação Palmares é constituída de grauvaca, grauvaca
seixosa e arenito feldspático, intercalados com conglomerado
polimítico desorganizado (clastos de gnaisse, quartzo,
quartzito, rocha carbonática, xisto e rocha metabásica). Esse
conjunto de litofácies é sucedido por arenito lítico (fragmentos
de argilito) com intercalações de pelito. Saes e Vilas Boas
(1986) interpretam a formação como produto de leques aluviais
retrabalhados em planícies costeiras, formados em ambiente
tectonicamente instável.
A Formação Salobro, sobrejacente ao Grupo Rio Pardo,
com quem está limitada por discordância erosiva, começa a
sua sedimentação com uma alternância de arenito e pelito,
depositados por correntes de turbidez de baixa densidade,
sucedidos por um espesso pacote de grauvaca com freqüentes
intercalações de conglomerado (polimítico, às vezes
diamantífero e oligomítico), depositado por leques aluviais e
sistema fluvial entrelaçado (Pedreira, 1999). Esta organização
vertical reflete um ciclo de sedimentação progradante,
desenvolvido em período de nível de mar baixo.
As formações Palmares e Salobro não apresentam
metamorfismo e deformação relevantes.

Província Borborema
A Fig. V.9 apresenta o arcabouço tectônico da Província
Borborema, com base no conceito de terrenos ou domínios
tectonoestratigráficos (Santos, 1996) e na integração de vários
modelos de compartimentação previamente descritos (Jardim
de Sá, 1994; Van Schmus et al. 1995a; Brito Neves et al.
2000; Santos et al. 2000). Nessa província são individualizados
três segmentos tectônicos fundamentais, limitados por
importantes zonas de cisalhamento brasilianas aqui
denominados de Subprovíncia Setentrional, Subprovíncia da
Zona Transversal ou Central e Subprovíncia Externa ou
Meridional, as quais foram subdivididas em domínios, terrenos
ou faixas, com base no patrimônio litoestratigráfico, feições
estruturais, dados geocronológicos e assinaturas geofísicas.

Subprovíncia Setentrional
Compreende a porção da Província Borborema situada a norte
do Lineamento Patos, aqui subdividida, de oeste para leste,
nos domínios Médio Coreaú, Ceará Central e Rio Grande do
Norte.

Domínio Médio Coreaú
Corresponde ao segmento da subprovíncia situado a NW da
Zona de Cisalhamento Sobral–Pedro II, componente do
Lineamento Transbrasiliano–Kandi, uma megaestrutura de
direção NE–SW, caráter transcorrente dextral e idade
neoproterozóica, que o separa do Domínio Ceará Central.
Compreende o Terreno Granja e a Faixa Martinópole–Ubajara,
que constituem fatias crustais limitadas por zonas de
cisalhamento transcorrente-transpressivas de direção NE–SW
e idade neoproterozóica.
O Terreno Granja corresponde ao Complexo Granja
(Nascimento et al. 1981), considerado embasamento da Faixa
Martinópole–Ubajara, e sendo constituído por ortognaisse TTG,
granulitos ortoderivados e paraderivados e migmatitos. Santos
(1999), com base em idades U-Pb, Sm-Nd e Pb-Pb, considera
as rochas metaplutônicas como correspondentes a uma crosta
juvenil gerada em ambiente de arco magmático durante o
Sideriano (2,30 a 2,50 Ga), com retrabalhamento nos eventos
Transamazônico e Brasiliano. Determinações U-Pb em titanita
nos migmatitos e isócrona mista Sm-Nd nos granulitos
forneceram valores variando entre 553 e 557 Ma, o que permite
supor que a granulitização e a migmatização do Complexo
Granja ocorreram no Neoproterozóico.
A Faixa Martinópole–Ubajara compõe-se de seqüências
supracrustais de margem continental passiva, depositadas entre
775 e 808 Ma (U-Pb em zircão) e metamorfisadas em torno de
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650 Ma (U-Pb em titanita) (Santos, 1999). O Grupo Martinópole
corresponde à unidade inferior, que se inicia por quartzito e
metacalcário, intercalados com rochas metavulcânicas
(Formação São Joaquim), seguidos por uma seqüência
metapelitocarbonática (formações Covão e Santa Terezinha).
O Grupo Ubajara é constituído por sedimentos clastopelíticos
(formações Trapiá e Caiçaras), com uma importante fácies
carbonática (Formação Frecheirinha), a qual é superposta por
uma recorrência clastopelítica (Formação Coreaú), toda
seqüência sendo interpretada como de ambiente flúvio-marinho.
Pequenos riftes implantados ao longo de algumas zonas
de cisalhamento brasilianas superpõem essas seqüências e
são interpretados como bacias extensionais ou de escape
eocambrianas ou cambro-ordovicianas (Brito Neves, 1999).
A mais importante delas, a bacia de Jaibaras, está preenchida
por sedimentos continentais psamito-psefíticos com
intercalações de rochas vulcânicas básicas e félsicas,
anquimetamórficos, pertencentes ao Grupo Jaibaras.

Domínio Ceará Central
Limita-se, ao norte, pela zona de cisalhamento Sobral–Pedro
II, que o separa do Domínio Médio Coreaú, e pela Província
Costeira; a oeste, pela Província Sedimentar do Parnaíba; a
leste e ao sul faz fronteira com a Faixa Orós–Jaguaribe por
meio da Zona de Cisalhamento Orós Oeste/Aiuaba. O Domínio
Ceará–Central compreende o Bloco Tróia–Pedra Branca,
também denominado Maciço Tróia–Tauá (Brito Neves, 1975) e
a Faixa Ceará Central (Fig. V.9).
O Bloco Tróia–Pedra Branca representa terrenos
arqueanos, granito-greenstone e granito-gnáissico, envolvidos
na colagem orogênica paleoproterozóica. Esse bloco é
constituído por três unidades litoestratigráficas componentes
do Complexo Cruzeta. A Unidade Tróia compõe-se de
metabasalto, metagabro, metadacito e metarriolito interacamadados com quartzito, grafita, xisto, metacalcário,
metacherte e formação ferrífera bandada. Há também
ortognaisses intrusivos de composição tonalítica a
granodiorítica e leucogranítica (Suíte Cedro), com idade U-Pb
de 2,77 Ga. Segundo Fetter (1999), trata-se de um terreno
juvenil desenvolvido em um domínio oceânico isolado,
posteriormente aglutinado aos outros constituintes do bloco.
A Unidade Pedra Branca ocorre sempre associada com a
Unidade Tróia, da qual é distinguida, muitas vezes, com base
na predominância de litótipos e resultados U-Pb e Sm-Nd.
Constitui-se basicamente de ortognaisses TTGs primitivos,
característicos de crosta juvenil gerada em ambiente de arco
magmático, com idade U-Pb entre 2,77 e 2,85 Ga e idademodelo TDM entre 2,92 e 3,04 Ga (Fetter, 1999). A Unidade
Mombaça é formada por ortognaisse granodiorítico a granítico,
gnaisses diversos, migmatito e restos de rochas paraderivadas
em alto grau metamórfico. Distingue-se da Unidade Pedra

Branca por envolver acresção crustal juvenil e retrabalhamento
de material crustal prévio.
A porção E–SE desse maciço é ocupada pela Unidade
Algodões, representada por uma associação de rochas
metassedimentares, metamáficas e ortognaisses tonalíticos
a granodioríticos, de idade U-Pb entre 2,13 e 2,23 Ga e idadesmodelo TDM entre 2,24 e 2,44 Ga (Martins, 2000).
A maior extensão da área do Domínio Ceará Central (Faixa
Ceará Central) é ocupada por complexos de rochas
metassedimentares proterozóicas e compreendem os complexos
Ceará (unidades Canindé, Independência, Quixeramobim e
Arneiroz) e Acopiara, Grupo Novo Oriente e Unidade Choró.
Excetuando-se a Unidade Canindé, as demais são associações
de rochas do tipo QPC, típicas de ambiente plataformal de
margem passiva, constituídas por metaconglomerado,
quartzito, xisto, paragnaisse aluminoso, mármore e,
subordinadamente, por anfibolito e ortognaisse granítico.
Apresentam metamorfismo da fácies anfibolito alto, zona
da sillimanita, e atingem, localmente, o estágio de fusão
parcial e migmatização, principalmente na Unidade Canindé.
Os ortognaisses granítico-granodioríticos e migmatitos dessa
unidade foram formados e metamorfisados no Paleoproterozóico (idade U-Pb entre 2,15–2,10 Ga; Fetter, 1999) e
parecem corresponder à unidade mais inferior do Complexo
Ceará. A distribuição das idades-modelo TDM entre 2,4–2,3 Ga,
relativas à residência crustal do material que serviu de fonte
para as rochas supracrustais da Unidade Canindé, evidenciam
que a deposição dos protólitos (grauvacas) desta unidade
ocorreu após 2,3 Ga e pode estar relacionada à formação dos
primeiros arcos magmáticos do sistema de orógenos do
Paleoproterozóico.

Domínio Rio Grande do Norte
Este domínio compõe-se das faixas Orós–Jaguaribe e Seridó,
e dos terrenos Rio Piranhas, São José do Campestre e
Granjeiro. Limita-se a oeste pela zona de cisalhamento Orós
Oeste/Aiuaba e ao sul pela Zona de Cisalhamento
(lineamento) Patos. A leste e a norte, o domínio está
encoberto pelas rochas sedimentares da Província Costeira e
da Bacia do Apodi, respectivamente (Fig. V.9).

Faixa Jaguaribeana
Esta faixa corresponde ao segmento crustal limitado pelas
zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais Orós Oeste/
Aiuaba e Portalegre. Nesse terreno predomina um
embasamento gnáissico-migmatítico (Complexo Jaguaretama),
onde ocorrem ortognaisses de composição tonalítica a
granodiorítica associados a restos de rochas paraderivadas
de alto grau metamórfico e variável grau de migmatização.
Estudos geocronológicos realizados por Fetter (1999)
determinaram para as rochas metaplutônicas idade de
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Figura V.9 – Domínios tectônicos e principais estruturas da Província
Borborema. Zonas de cizalhamento: Sobral–Pedro II (SO), Senador
Pompeu (SP), Orós–Aiuaba (OR), Porto Alegre (PO), São Vicente
(SV), Piauí–João Câmara (JC), Malta (MA), Serra do Caboclo (SC),
Congo–Cruzeiro do Nordeste (CC), Serra da Jabitaca (SJ), Jatobá–
Itaíba (JI), Macururé–Riacho Seco (MR), Belo Monte–Jeremoabo (BJ),
São Miguel do Aleixo (SA) e Itaporanga (IA); Lineamentos: Patos
(PA) e Pernambuco (PE); Nappes da Faixa Riacho do Pontal (RP)

Figure V.9 – Tectonic domains and main structures of the Borborema
Province. Shear Zones: Sobral–Pedro II (SO), Senador Pompeu (SP),
Orós–Aiuaba (OR), Porto Alegre (PO), São Vicente (SV), Piauí–João
Câmara (JC), Malta (MA), Serra do Caboclo (SC), Congo–Cruzeiro do
Nordeste (CC), Serra da Jabitaca (SJ), Jatobá–Itaíba (JI), Macururé–
Riacho Seco (MR), Belo Monte–Jeremoabo (BJ), São Miguel do Aleixo
(SA) e Itaporanga (IA); Lineamentos: Patos (PA) e Pernambuco (PE);
Nappes da Faixa Riacho do Pontal (RP)
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cristalização no intervalo de 2,21 a 1,98 Ga e idades-modelo
TDM entre 2,77 e 2,50 Ga, interpretadas como indicativas de
um segmento de crosta retrabalhada. Sobre esse
embasamento, durante a tafrogênese Estateriana,
desenvolveu-se um sistema de bacias rifte ensiálicas
constituintes da Faixa Jaguaribeana. Esse sistema de bacias
compõe-se de seqüências metavulcanossedimentares (Grupo
Orós–Jaguaribe), com registros geocronológicos entre 1,6 e
1,8 Ga (Sá, 1991; Cavalcante, 1999).
Neste sistema de riftes, as rochas metassedimentares
clásticas, transformadas em gnaisse, xisto e quartzito, estão
associadas com mármore contendo depósitos de magnesita.
As rochas metavulcânicas da unidade inferior têm caráter bimodal, com predomínio dos termos félsicos sobre os máficos.
Essas associações metavulcanossedimentares recebem nomes
informais de Orós, Jaguaribe, Peixe Gordo, Encanto, Oeste
Potiguar, São José (Brito Neves et al. 2000) e são denominadas,
neste trabalho, de Grupo Orós–Jaguaribe (Jardim de Sá, 1994;
Cavalcante, 1999), Grupo Serra do São José e Unidade Ipueirinha. Lateralmente a essas faixas metavulcanossedimentares,
ocorrem corpos alongados de ortognaisse granítico e
augengnaisse alcalino (suítes Lima Campos e Serra do Deserto).

Faixa Seridó
A principal área de ocorrência da faixa tem direção preferencial
NNE–NNW, com arrasto para E–W, na porção sul, produzido
pelo Lineamento Patos. Remanescentes alóctones da Faixa
Seridó ocorrem a oeste no Terreno Rio Piranhas até próximo
da Zona de Cisalhamento Portalegre, a leste no Terreno São
José do Campestre e a sul no Terreno Granjeiro.
Compõe-se do Grupo Seridó, o qual é subdividido nas
formações Jucurutu (base), Equador e Seridó (topo) e também
inclui remanescentes indiferenciados denominados de Grupo
Seridó Indiscriminado. Sotoposto ao Grupo Seridó, em
posicionamento cronoestratigráfico duvidoso, ocorre o
Complexo Serra dos Quintos (Ferreira, 1999).
A Formação Jucurutu contém paragnaisses predominantes,
com intercalações de mármore, quartzito, mica xisto, rocha
calcissilicática e metavulcânica. É admitida idade de ca. 650
Ma com base em datação U-Pb SHRIMP em zircões detríticos
(Brito Neves et al. 2000). A Formação Equador compõe-se de
quartzito (predominante), metaconglomerado e paragnaisse.
A Formação Seridó é composta por mica xisto e, subordinadamente, metagrauvaca, mármore e rocha metavulcânica.
Determinações isotópicas U-Pb SHRIMP em zircões detríticos
detectaram idades de até ca. 647 Ma, que representa a idade
máxima para esta unidade (Brito Neves et al. 2000). O Complexo
Serra dos Quintos, aqui admitido como uma unidade pré-Grupo
Seridó, é, entretanto, correlacionado por diversos autores à
Formação Jucurutu. Esse complexo é constituído por
paragnaisse, mica xisto, mármore, rocha calcissilicática,
leucognaisse, formação ferrífera e rocha metamáfica. Segundo

Jardim de Sá (1994), a evolução da Faixa Seridó iniciou-se a
partir da deposição dos sedimentos das formações Jucurutu e
Equador em um contexto extensional, provavelmente
relacionado a um rifte intracontinental, e que teria progredido
até a formação de uma margem passiva do “protocontinente
Caicó” (domínio Rio Grande do Norte). Os metaturbiditos da
Formação Seridó teriam sido depositados em ambiente
tectonicamente ativo, na fase de inversão da bacia, o que
caracterizaria esta formação como uma unidade “flyschóide”.

Terreno Granjeiro
Ocorre ao longo de uma faixa contínua relativamente estreita,
de direção predominantemente E–W, que se inflete para SW–
NE na sua porção mais a oeste. Limita-se ao sul pelo
Lineamento Patos e ao norte, pela zona de cisalhamento Malta
e com a Faixa Orós–Jaguaribe e o terreno Rio Piranhas (Fig.
V.9). Corresponde ao Complexo Granjeiro, composto por duas
associações litoestratigráficas distintas. A mais antiga é
representada por uma seqüência supracrustal formada por
metamáficas anfibolitizadas, tufos máficos, félsicos e rochas
metaultramáficas associadas a gnaisse, xisto, rocha
calcissilicática, metacalcário, quartzito, formação ferrífera
bandada e metacherte, que caracterizam uma associação
vulcanossedimentar com horizontes químico-exalativos, comuns
em ambiente de crosta oceânica. Esse conjunto acha-se
intrudido e localmente assimilado por ortognaisses de
composição essencialmente tonalítica a granodiorítica, com
raras porções trondhjemíticas, de idade 2,54 Ga U-Pb SHRIMP
(Silva et al. 1997a).
Fetter (1999), com base em idades-modelo TDM no intervalo
de 2,55 a 2,65 Ga obtidas nessas metaplutônicas, sugeriu
tratar-se de um terreno juvenil remanescente de um provável
sistema arco magmático–bacia oceânica.

Terreno Rio Piranhas
Este terreno representa o embasamento paleoproterozóico
da Faixa Seridó. Segundo Jardim de Sá (1994) o contato entre
o embasamento Rio Piranhas e as rochas supracrustais do
Grupo Seridó é de não conformidade, demarcado em vários
locais pela ocorrência de metaconglomerado polimítico basal,
contendo seixos de rochas granito-gnáissicas do Complexo
Caicó. É composto pelos complexos São Vicente e Caicó e
pela Suíte Poço da Cruz, correspondente aos granitos G2 de
Jardim de Sá (1978).
O Complexo São Vicente é formado por ortognaisses TTG e
migmatitos, com mesossoma diorítico-gabróico e cortado por
enxames de diques de anfibolito. As litofácies primitivas dessa
unidade são indicativas de quimismo calcialcalino de baixo K.
Datações U-Pb apresentam valores em torno de 2,16 Ga,
interpretados como idade de cristalização das rochas do
complexo. As idades-modelo TDM de metagabros em torno de
2,65 Ga (Dantas, 1992) são consistentes com uma fonte arque-
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ana para o protólito. O Complexo Caicó (unidade litoestratigráfica predominante desse terreno) é formado por ortognaisses
bandados félsicos-máficos, ortognaisses maciços e migmatitos,
com intercalações de máficas e supracrustais (paragnaisse,
migmatito, mármore, anfibolito e rocha calcissilicática). Idade
U-Pb de 2,24 Ga (Legrand et al. 1991) demonstra certa
contemporaneidade com as rochas do Complexo São Vicente.
A Suíte Poço da Cruz constitui-se de augengnaisses graníticos
a quartzo-monzoníticos, que podem incluir leuco-ortognaisses
graníticos. São rochas metaluminosas a peraluminosas,
similares aos granitos crustais sin a tardicolisionais.

Terreno São José do Campestre /Núcleo Bom Jesus–
Presidente Juscelino
O Terreno São José do Campestre é constituído por um segmento
arqueano, denominado Núcleo Bom Jesus–Presidente Juscelino,
circundado por ortognaisses paleoproterozóicos. Os dados
isotópicos U-Pb e Sm-Nd, a seguir apresentados, resultaram
da tese de doutoramento de Dantas (1997). No núcleo
arqueano, o Metatonalito Bom Jesus ocorre como um núcleo
semente com 3,41 Ga, cujos dados isotópicos Sm-Nd são
sugestivos de derivação a partir de uma fonte crustal ou de
um manto enriquecido com >3,5 Ga, ou seja, representa o
segmento mais antigo da Plataforma Sul-Americana. Grande
parte desse núcleo, entretanto, é dominada por ortognaisses
TTGs e migmatitos do Complexo Presidente Juscelino, um
terreno com idades entre 3,25 Ga e 3,08 Ga com características
isotópicas de uma crosta reciclada. O primeiro testemunho de
acresção juvenil nesse núcleo formou-se no Complexo Brejinho,
há 3,17 Ga, conforme indicam idade-modelo TDM de 3,2 Ga e
valores de εNd(t = 1,5 - 1,0 Ga). O Complexo Senador Elói de Souza,
composto por ortognaisse com intercalações de metamáfitos,
pode ser também uma unidade arqueana, mas os dados
geocronológicos são inconclusivos. No final do Arqueano,
ocorreu o plutonismo sienogranítico São José do Campestre,
com idades entre 2,68 e 2,65 Ga e valores isotópicos positivos
de Nd sugestivos de uma crosta arqueana reciclada. A evolução
paleoproterozóica inclui terrenos mais jovens que 2,31 Ga,
que foram aglutinados em torno do núcleo arqueano há
aproximadamente 2,0 Ga, durante a colagem Riaciana. O
Complexo João Câmara consiste de migmatitos com estruturas
flebíticas a nebulíticas e schlieren, e gnaisses bandados
compostos por hornblenda-biotita ortognaisses, anfibolitos e
leucometagranitos equigranulares. Os dados isotópicos
sugerem a interdigitação de rochas arqueanas e paleoproterozóicas. O Complexo Santa Cruz compreende uma série
magmática de composição dominantemente granodiorítica e
filiação calcialcalina, relacionada a um arco magmático
implantado entre 2,23 e 2,06 Ga. Os dados isotópicos de SmNd sugerem que a fonte é uma crosta mais antiga, reciclada.
Nesta mesma época, ocorreu um segundo evento acrescionário
representado pelo Complexo Serrinha–Pedro Velho, que

compreende ortognaisses TTG de idade entre 2,18 e 2,27 Ga,
idade-modelo TDM em torno de 2,3 a 2,6 Ga e εNd positivo. Um
evento extensional entre 1,97 e 2,18 Ga deu origem aos diques
de anfibolitos e hornblenditos da Suíte Inharé, colocados
imediatamente após o final da colagem Riaciana no terreno
São José do Campestre.

Subprovíncia da Zona Transversal
Trata-se de um segmento crustal de direção E–W, limitado a
norte e a oeste pelo Lineamento Patos, a sul pelo Lineamento
Pernambuco e a leste pelas bacias costeiras (Fig. V.9).
Compõe-se, de NW para SE, pela Faixa Cachoeirinha e pelos
terrenos Alto Pajeú, Alto Moxotó e Rio Capibaribe, os quais
foram amalgamados durante os eventos orogênicos Cariris–
Velhos (1,0 a 0,95 Ga) e Brasiliano (750 a 520 Ma). A tradicional
Faixa Piancó–Alto Brígida de Brito Neves (1975), constituída
pelo Grupo Cachoeirinha e Complexo Salgueiro–Riacho Gravatá,
foi redefinida como Faixa Cachoeirinha, a noroeste da Zona
de Cisalhamento Serra do Caboclo (no domínio de exposição
das unidades neoproterozóicas do Grupo Cachoeirinha),
enquanto as unidades mesoproterozóicas do Complexo
Salgueiro–Riacho Gravatá, a sudeste, foram incorporadas ao
Terreno Alto Pajeú. A Zona Transversal configura-se,
estruturalmente, como um sistema anastomosado de zonas
de cisalhamento transcorrente dextrais de direção E–W e
preferencialmente sinistrais de direção NE–SW.

Faixa Cachoeirinha
O domínio do Grupo Cachoeirinha, aqui denominado de Faixa
Cachoeirinha, é limitado a norte, pelo Lineamento Patos e a
sudeste pela Zona de Cisalhamento Serra do Caboclo, de
acordo com Medeiros et al. (2001) e Medeiros (2002). Existem
controvérsias quanto ao posicionamento cronoestratigráfico
das formações Santana dos Garrotes e Serra do Olho d´Água.
Para alguns autores (Campos Neto et al. 1994), o grupo
compreende um sistema deposicional único, turbidítico, cuja
fácies proximal está representada pelo metaconglomerado
polimítico e metarritmitos pelítico e psamítico da segunda
unidade, enquanto a Formação Santana dos Garrotes
(metarritmitos pelítico e psamítico, metagrauvaca, formação
ferrífera e rocha metavulcânica) seria a fácies distal do
sistema. Para outros, a Formação Serra do Olho d‘Água estaria
no topo da seqüência (Silva Filho et al. 1985; Bittar, 1998).
Segundo Medeiros et al. (2001) esta formação representa uma
sedimentação sintectônica, em uma bacia pull-apart ou piggyback, associada ao evento deformacional mais jovem (D2), do
Ciclo Brasiliano. Kozuch et al. (1997) referem uma idade U-Pb
de ca. 730 Ma em rocha metavulcânica da Formação Santana
dos Garrotes. Contudo, esta idade está em conflito com
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determinações geocronológicas U-Pb SHRIMP em zircão
detrítico, que acusam idade máxima no intervalo 630–620 Ma
para este grupo (Brito Neves et al. 2000).
Esta faixa limita-se ainda com os fragmentos paleoproterozóicos Icaiçara e Itaizinho, na sua terminação sudoeste.
O Fragmento Icaiçara consiste de um núcleo antiformal, com
formato aproximadamente triangular e eixo de direção NE–
SW, circundado discordantemente por rochas metassedimentares meso-neoproterozóicos do Complexo Salgueiro–Riacho
Gravatá e do Grupo Cachoeirinha a norte, e limitado a sul pelo
Lineamento Pernambuco. Compreende uma unidade inferior
gnáissico-migmatítica (Complexo Parnamirim) e uma seqüência
supracrustal psamito-pelito-carbonática, migmatizada na fácies
anfibolito médio-alto (Complexo Barro). Esta associação litológica é intrudida por augengnaisses estratóides, calcialcalinos,
de idade 1,96 Ga (Pb-Pb, em monozircão; Medeiros et al.
1993). Abriga um trend de retroeclogitos mineralizados em
Fe-Ti-Cr, interpretado como um alóctone de ofiolitos Cariris–
Velhos ou Brasiliano. O fragmento do Complexo Itaizinho de
direção NE–SW, com arrasto para E–W no limite sul com o
Lineamento Pernambuco, está delimitado a noroeste pelo Terreno Granjeiro e a sudeste pela Faixa Cachoeirinha. Trata-se de
ortognaisses tonalítico-granodioríticos, parcialmente migmatizados e milonitizados, com restos de rochas supracrustais.

Terreno Alto Pajeú
O Terreno Alto Pajeú é limitado pela Zona de Cisalhamento
Serra do Caboclo, a noroeste, e a sudeste pela Nappe Serra
de Jabitacá (Fig. V.9). O predomínio de seqüências orogênicas
Cariris–Velhos (complexos Salgueiro–Riacho Gravatá e São
Caetano) e o volumoso magmatismo granítico sincolisional da
Suíte Recanto/Riacho do Forno são traços distintivos deste
compartimento.
O Complexo Riacho Gravatá, segundo Bittar (1998),
compreende cinco subunidades sem conotação estratigráfica,
limitadas por contatos tectônicos e com transporte de massa
para SE. Em linhas gerais, está constituído por xisto, filito,
metavulcânicas máfica a félsica, metaultramáfica e metapelito
carbonático, metamorfisados na fácies xisto verde a anfibolito
baixo. Para Campos Neto et al. (1994), o vulcanismo máficofélsico tem afinidade com arcos vulcânicos. Van Schmus et al.
(1995b) obtiveram, em metatufos dessa unidade, idade U-Pb,
em zircão, de 1,05 Ga, que representa a idade da sedimentação
e do vulcanismo. Entretanto, Brito Neves et al. (2000) fazem
referências à idade de 950 Ma (métodos Rb-Sr e U-Pb) para
as metavulcânicas do Riacho Gravatá, idade esta similar à dos
granitos sincolisionais Cariris–Velhos.
O Complexo São Caetano compreende uma seqüência
metassedimentar e metavulcanoclástica, com um componente
vulcânico dominantemente félsico-intermediário. Investigações
químicas realizadas por Santos (1995), em rochas vulcano-

clásticas da unidade Poço do Salgueiro, sugerem tratar-se de
uma mistura de sedimentos clásticos oriundos de arcos
magmáticos maduros, embora um vulcanismo típico de arco
esteja ausente. Esse autor obteve, em metatufos, idade UPb, em zircão, de 1,08 Ga.
A suíte peraluminosa Recanto/Riacho do Forno compreende
ortognaisses com litofácies augenmonzogranítica e
leucogranítica/migmatítica, com idades U-Pb que variam de
1,03 Ga até 925 Ma (Van Schmus et al. 1995b, Santos et al.
1995; Santos et al. 2001 e Brito Neves et al. 2001b).
O Terreno Alto Pajeú inclui ainda os complexos metavulcanossedimentares Riacho da Barreira e Irajaí. O Complexo
Riacho da Barreira, de área de ocorrência restrita, compõe-se
de uma unidade metassedimentar (gnaisse, xisto, mármore e
quartzito) e outra metavulcanossedimentar (mica xisto com
intercalações de talco xisto, hornblendito e formações
ferríferas). Não possui determinação isotópica e é aqui atribuída
idade meso a neoproterozóica. O Complexo Irajaí constitui
um provável terreno alóctone do Brasiliano I, colocado sobre
rochas do ciclo Cariris–Velhos. As rochas metamáficas desse
complexo, com idade de 720 Ma (U-Pb em zircão), são
sugestivas de arco vulcânico ou bacia de retroarco (Van Schmus
et al. 1995b). Ocorrem também raros e minúsculos fragmentos
(inliers do embasamento) paleoproterozóicos, correlacionados
ao Complexo Floresta (a seguir descrito), e um fragmento
composto por ortognaisses monzograníticos com idade Pb-Pb,
evaporação, de 1,96 Ga (Silva et al. 1996), aqui denominado
de Complexo Afogados da Ingazeira.

Terreno Alto Moxotó
Limita-se a sudeste com o Terreno Rio Capibaribe por meio da
Zona de Cisalhamento Congo–Cruzeiro do Nordeste. Tem por
particularidade o escasso magmatismo granítico neoproterozóico, a predominância de litótipos paleoproterozóicos
relacionados às rochas metassedimentares do Complexo
Sertânia e aos complexos metaplutônicos Floresta e Cabaceiras,
podendo este incluir algum remanescente arqueano. O
Complexo Sertânia é uma seqüência eminentemente
metapelítica, com fácies migmatíticas em diferentes estágios
de fusão parcial desde os tipos estromáticos até os nebulíticos.
Ocorre restrita contribuição vulcânica e vulcanoclástica com
idade U-Pb, em zircão, de 2,12 Ga (Nutman et al. 2001). O
Complexo Floresta e o Cabaceiras são ortognaisses TTGs. Suas
idades estão compreendidas entre 2,11 e 2,23 Ga (U-Pb, em
zircão; Santos, 1995 e Brito Neves et al. 2001a). Um evento
anorogênico, possivelmente mesoproterozóico, correlacionado
à Suíte gabro-anortosítica Passira (item seguinte), está
representado pelo Anortosito Boqueirão. Somam-se ainda as
unidades alóctones dos complexos Lagoa das Contendas e
Sumé. Santos (1995), estudando os termos vulcânicos do
Complexo Lagoa das Contendas, sugere tratar-se de uma suíte
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predominantemente aluminosa, calcialcalina de médio a alto
potássio, podendo tratar-se de rochas de arco vulcânico
maduro. A datação U-Pb SHRIMP indica idade de ca. 970 Ma
para esse vulcanismo (Brito Neves et al. 2000), algo mais
jovem que a idade U-Pb de 1,01 Ga (Van Schmus et al. 1995b).
Trata-se, na realidade, de um refinamento, em curso, da
datação de 1,01 Ga. O Complexo Sumé está associado à nappe
Serra de Jabitacá. Compreende ortognaisse trondhjemítico que
engloba enclaves de rocha metaultramáfica e anfibolito com
granada, supostos retroeclogitos interpretados como um
alóctone de ofiolitos. Datação recente em ortognaisse
trondhjemítico do complexo define a idade de 640 Ma (U-Pb
SHRIMP; Silva e Amstrong, 2002).

Terreno Rio Capibaribe
Este terreno, limitado ao sul pelo Lineamento Pernambuco, é
composto pelos complexos metaplutônicos Pão de Açúcar, com
idade U-Pb de 1,97 Ga (Sá et al. 1997) e Salgadinho, unidade
aqui definida com provável idade paleoproterozóica e pela
seqüência metavulcanossedimentar do Complexo Vertentes
(xisto, metaturbidito com intercalações de metabasalto,
metavulcânica intermediária e metavulcanoclástica), entidade
supostamente filiada à Orogênese Cariris–Velhos. Ocorre
também o Complexo Surubim-Caroalina, associação do tipo
QPC que pode constituir um alóctone neoproterozóico. Evento
anorogênico no Estateriano-Calimiano está representado pelas
suítes granodiorítica/augengranítica Serra de Taquaritinga e
gabro-anortosítica de Passira, com idades U-Pb, em zircão,
de 1,52 Ga (Sá et al. 1997) a 1,71 Ga (Accioly, 2000),
respectivamente.

Subprovíncia Externa ou Meridional
Compreende a porção da Província Borborema situada ao sul
do Lineamento Pernambuco que encerra os terrenos
mesoproterozóicos Pernambuco–Alagoas, Paulistana–Monte
Orebe e Canindé–Marancó, e as faixas neoproterozóicas Riacho
do Pontal e Sergipana.

Terreno Paulistana–Monte Orebe/Faixa Riacho
do Pontal
Estes domínios tectônicos ocupam a porção ocidental da
Subprovíncia Externa. O primeiro, um segmento do Orógeno
Cariris–Velhos, é limitado ao norte pelo Lineamento
Pernambuco, recoberto discordantemente a oeste pela Bacia
do Parnaíba e envolvido a sul e a leste pela Faixa Riacho do
Pontal, por meio de uma zona de cisalhamento transpressiva.
A faixa neoproterozóica Riacho do Pontal está empurrada sobre
o Cráton do São Francisco, a sul, e sobre o Terreno Pernambuco–

Alagoas, a leste, e é sobreposta, a oeste, pelos sedimentos
da Bacia do Parnaíba (Fig. V.9). Ambos os segmentos formam
um terreno composto, amalgamado por intermédio da colagem
brasiliana envolvendo um microcontinente ao norte, e o Cráton
do São Francisco, ao sul. O limite leste parece corresponder a
uma colagem oblíqua, também brasiliana, deste domínio com
o Terreno Pernambuco–Alagoas.

Terreno Paulistana–Monte Orebe
Congrega os complexos mesoproterozóicos Paulistana, Santa
Filomena, Brejo Seco e Monte Orebe, que estão separados
entre si mediante zonas de cisalhamento transpressivas.
Os complexos Paulistana (Caldasso et al. 1973; Gomes e
Vasconcelos, 1991) e Santa Filomena (Angelim e Kosin, 2001)
compreendem as associações de rochas metassedimentares
do tipo QPC, características de margem passiva. Consistem
de mica xisto, quartzito e mármore e contêm adicionalmente
corpos de hornblenda-tremolita-actinolita xisto associados em
níveis de metacherte e lentes de rochas calcissilicáticas e
metaultramáficas (talco-clorita xisto, talco xisto e tremolitito),
estas últimas restritas ao Complexo Paulistana. As metamáficas
do Complexo Paulistana têm quimismo de afinidade
calcialcalina. A idade mínima desses complexos é definida
pelas intrusões sintectônicas de granito calcialcalino (Angelim,
1988), com idades U-Pb e Pb-Pb no intervalo de 986–968 Ma
(Van Schmus et al. 1995b; Jardim de Sá, 1994).
Os complexos Brejo Seco (Gava et al. 1983) e Monte Orebe
(Caldasso et al. 1973; Angelim, 1988; Gomes e Vasconcelos,
1991) apresentam estruturação aproximadamente ENE–WSW
e ocupam uma posição intermediária entre os domínios
mesoproterozóico e neoproterozóico. Constituem fatias
tectônicas alóctones, limitadas por zonas de cisalhamento
contracionais, convergência para o sul dirigidas para o Cráton
do São Francisco, embora no terreno Monte Orebe o arranjo
seja mais complexo por incluir fatias alóctones com mergulhos
divergentes (Angelim e Kosin, 2001). O Complexo Monte Orebe
compreende duas unidades principais, uma metavulcanossedimentar (metabasalto, metaultramáfito, metacherte,
metavulcanito félsico, quartzito e xisto) e outra metassedimentar (quartzo xisto, filito, metassiltito e metagrauvaca),
todas metamorfisadas na fácies xisto verde.
O Complexo Brejo Seco foi subdividido por Marimon (1990)
em três associações de rochas supracrustais e uma de rochas
plutônicas, máfico-ultramáficas, também metamorfisadas em
condições de fácies xisto verde, compreendendo: (i) unidade
máfico-ultramáfica plutônica (serpentinito, metaperidotito,
metapiroxenito, metaolivina gabro, metatroctolito); (ii) unidade
metavulcanossedimentar (metabasalto xistificado e subordinadamente metavulcânica félsica, com intercalações de
metacherte, metatufo e metapelito); (iii) unidade
metassedimentar (metagrauvaca com intercalações de
quartzito, filito grafita e metacherte); e (iv) muscovita quartzito.
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Os metabasaltos dos complexos Brejo Seco e Monte Orebe
mostram afinidade geoquímica com tholeiítos de baixo K.
Os do primeiro complexo são interpretados como suítes
ofiolíticas relacionadas a bacias de retroarco (Marimon, 1990)
e os do segundo como prováveis remanescentes de crosta
oceânica (Moraes, 1992).
Distinguem-se ainda fragmentos de embasamento formados
por ortognaisse e migmatito com restos de rochas supracrustais
do Complexo Morro do Estreito. Idades Rb-Sr, U-Pb e Pb-Pb de
ca. 970 Ma (Jardim de Sá, 1994; Van Schmus et al. 1995;
Jardim de Sá et al. 1995), em metagranitóides intrusivos (Suíte
Afeição), comprovam que o domínio Paulistana–Monte Orebe
representa um segmento tectono-estratigráfico do ciclo Cariris–
Velhos. Quanto ao arranjo estrutural, revela-se um domínio
de grande complexidade com relictos de uma tectônica
pretérita de baixo ângulo, com transporte massa para NNW,
zonas de transpurrão com mergulhos baixos a médios e
transporte para WSW que refletem um choque oblíquo contra
o Cráton São Francisco ou talvez um escape lateral de blocos
associado à tectônica compressiva para sul, estruturas com
mergulhos divergentes, além de deflexões com concavidades
voltadas para norte.

Faixa Riacho do Pontal
Constitui uma bacia de margem passiva, representada pelo
Grupo Casa Nova, correspondente ao Complexo Casa Nova de
Dalton de Souza et al. (1979), constituído pelas formações
Mandacaru e Barra Bonita. A Formação Mandacaru compreende
uma seqüência metaturbidítica e metagrauváquica que evolui
para metagrauvacas quartzosa e feldspática, com fragmentos
de rochas félsicas hipoabissais, o que sugere uma
sedimentação “flyschóide” (essas formações foram definidas
como unidades do Complexo Casa Nova por Santos e Silva
Filho, 1990). A Formação Barra Bonita consiste de granadamica xisto, com níveis de mármore e quartzito na porção
inferior, localmente com litofácies de filito cinza-escuro. As
rochas metassedimentares do Grupo Casa Nova foram
metamorfisadas na fácies anfibolito, localmente retrometamorfisadas na fácies xisto verde. O arranjo estrutural da
faixa configura um sistema de nappes com transporte de massa
para sul, sobre o Cráton São Francisco (Fig. V.9). O aloctonismo
dessas nappes sobre a margem norte do cráton tem por registro
os klippen de Barra Bonita, ao norte de Petrolina (PE), e de
Piçarrão (BA), na margem sul do lago da represa de Sobradinho
(Fig. V.2). A Faixa Riacho do Pontal é afetada por expressivo
plutonismo granítico correspondente às suítes cedo a
sinorogênica peraluminosa do tipo Rajada, de provável idade
isocrônica Rb-Sr de 668 Ma, sin a tardiorogênica peralcalina
Serra da Esperança (555 Ma Rb-Sr) e tardi a pós-orogênica,
Serra da Aldeia e Caboclo.

Terreno Pernambuco–Alagoas
O Terreno Pernambuco–Alagoas constitui o maior domínio
tectônico da Subprovíncia Meridional, limitado pelo Lineamento
Pernambuco, ao norte, e por zonas de cisalhamento
contracionais nos contatos ao sul, com o Terreno Canindé–
Marancó, e oeste, com a Faixa Riacho do Pontal (Fig. V.9).
O rifte Tucano-Jatobá secciona o terreno, dividindo-o em dois
segmentos, leste e oeste. É formado em grande parte pelos
complexos Cabrobó e Belém do São Francisco. O Complexo
Cabrobó abriga uma seqüência eminentemente metassedimentar, formada por xisto, paragnaisse, metagrauvaca,
quartzito, rocha calcissilicática e mármore, e outra
metavulcanossedimentar, que inclui adicionalmente
metamáfito. O Complexo Belém do São Francisco é constituído
por ortognaisses leucogranítico róseo e tonalíticogranodiorítico, variadamente migmatizados, que incluem
relictos de supracrustais. Esses complexos são cortados por
grandes batólitos graníticos brasilianos, descritos em separado.
Idades isocrônicas Rb-Sr do Complexo Belém do São Francisco
apontam idades de 1,07 e 1,09 Ga, compatíveis com a idademodelo TDM de 1,33 Ga (Santos, 1995). Por outro lado, datação
U-Pb SHRIMP (Silva et al. 2002d) em gnaisse tonalíticogranodiorítico, na mesma região, forneceu uma idade
paleoproterozóica, indicativa da presença de remanescentes
pré-Cariris–Velhos. A ocorrência de domínios paleoproterozóicos e meso-neoproterozóicos é sugerida por idadesmodelo TDM obtidas em granitos neoproterozóicos do segmento
leste do terreno (Silva Filho et al. 2002).
Um fragmento de idade arqueana foi bem individualizado
no extremo oeste do terreno, na zona transcorrente limítrofe
deste com o Cráton São Francisco. Trata-se do fragmento
Riacho Seco, que é constituído por ortognaisse tonalítico a
granítico e restos de seqüência metavulcanossedimentar da
fácies anfibolito médio a alto, mineralizada em cobre (Complexo
Riacho Seco). Isócrona Rb-Sr em rocha gnáissico-migmatítica
revelou uma idade de 2,9 Ga (Mascarenhas e Garcia, 1989),
compatível com a idade-modelo TDM de 3,1 Ga (Angelim e
Kosin, 2001). Pode tratar-se de um terreno deslocado,
originalmente ligado ao embasamento da Província São
Francisco.

Terreno Canindé–Marancó
Os complexos Canindé e Marancó formam duas faixas paralelas
de rochas metavulcanossedimentares com corpos máficoultramáficos inclusos. A faixa Marrancó compreende dois
segmentos, um orientado na direção NW–SE, acompanha por
200 km a Zona de Cisalhamento Macururé–Riacho Seco, e o
outro de direção NE–SW baliza a Zona de Cisalhamento Belo
Monte–Jeremoabo, numa extensão de mais de 100 km. Essas
faixas localizam-se entre o Terreno Pernambuco–Alagoas, ao
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norte, e a Faixa Sergipana neoproterozóica, ao sul, limitado
pelas zonas de cisalhamento Macururé–Riacho Seco e Belo
Monte–Jeremoabo, respectivamente (Fig. V.9 e Fig. V.11). O
terreno encerra os complexos metavulcanossedimentares
Canindé e Marancó, ao norte e ao sul, respectivamente,
intercalados pelo Migmatito Poço Redondo.
O Complexo Marancó (Santos et al. 1988) compreende
uma associação bastante complexa de rochas metavulcânicas
máficas e félsicas, com intercalações de rochas metassedimentares, metamorfisadas na fácies anfibolito e
extensivamente retrometamorfisadas para a fácies xisto verde.
As rochas metavulcânicas félsicas têm afinidade calcialcalina
e estão relacionadas a arcos vulcânicos (Teixeira, 1996).
Apresentam idades U-Pb no intervalo de 1,00–1,04 Ga e idademodelo TDM de 1,44 Ga em metarriolitos (Van Schmus et al.
1995), indicativas de formação de arco vulcânico durante a
orogênese Cariris–Velhos.
O Complexo Canindé (Silva Filho et al. 1977) consiste de
rochas metavulcânicas máficas com intercalações de
metavulcânicas félsicas, metatufos, metagrauvacas
vulcanogênicas, metarritmitos, mármores, metachertes,
metapelitos grafitosos e corpos restritos de rochas
ultramáficas. As rochas metavulcânicas máficas correspondem
a metabasaltos tholeiíticos a transicionais, enquanto as rochas
metavulcânicas félsicas e intermediárias são de filiação
calcialcalina (Bezerra, 1992a); ambas são interpretadas como
seqüências magmáticas de arco vulcânico (Bezerra, 1992b;
Jardim de Sá et al. 1992).
O Migmatito Poço Redondo é constituído por migmatitos
com mesossoma gnáissico tonalítico-granodiorítico e pode
representar um domínio tectonoestratigráfico distinto. Não
se dispõe de dados isotópicos dos migmatitos.
Estruturalmente, os litótipos dessas unidades estão
intensamente deformados e tectonicamente imbricados. O
intenso retrabalhamento tectônico durante o evento Brasiliano
torna difícil a reconstrução das deformações pretéritas.
No Terreno Canindé–Marancó, Silva Filho et al. (1997)
distinguiram as suítes brasilianas de médio a alto potássio –
Itaporanga (Sítios Novos); ultrapotássica peralcalina – Triunfo
(Serra do Catu–Curituba); e leucocrática peraluminosa de
origem crustal do tipo Xingó. Dentro do magmatismo Brasiliano
deste terreno, destaca-se a Suíte Intrusiva Canindé, que
compreende um conjunto de gabro, norito, olivina gabro,
leucogabro, anortosito, troctolito e rochas ultramáficas,
intrusivos no Complexo Canindé. Os dados geoquímicos indicam
um ambiente de arco magmático, mas alguns autores
observaram analogias com um magmatismo anorogênico
intracontinental. O plúton de Curralinho ou Sítios Novos, que
apresenta relações de misturas mecânica e química com os
gabros e microgabros tardios da Suíte Canindé, é formado
por granodioritos e quartzo-monzodioritos porfiríticos, às vezes
com feições subvulcânicas. O plutonismo sincolisional do Terreno

Canindé–Marancó está representado pelos plútons graníticos
estratóides, peraluminosos, milonitizados, aqui reunidos na
Suíte Garrote–Serra Negra. Os ortognaisses do tipo Garrote
têm idade U-Pb (em zircão) de 715 Ma e idade-modelo TDM de
1,16 Ga (Van Schmus et al. 1997)

Faixa Sergipana
Está situada entre os terrenos Canindé–Marancó e Pernambuco–
Alagoas, ao norte, e o Cráton São Francisco, ao sul (Fig. V.9).
A exemplo do Terreno Pernambuco–Alagoas, é seccionada pelo
rifte de Tucano-Jatobá em dois segmentos, noroeste e sudeste.
Esta faixa constitui uma bacia de margem passiva, gerada e
deformada no neoproterozóico, dividida em dois subdomínios:
Macururé (depósitos pelítico-psamítico de natureza turbidítica)
e Vaza-Barris (sedimentação carbonática-pelítica). Os sedimentos
plataformais do Grupo Estância, correlatos em parte às
unidades da faixa dobrada, já foram descritos como bacias de
margem passiva da província São Francisco.
O Subdomínio Macururé, representado pelo grupo
homônimo, consiste de uma unidade basal quartzítica, com
intercalações de xisto, eventualmente com sillimanita, que
aflora no setor sudeste (Formação Santa Cruz); de uma
seqüência de mica xisto granadífero e metarritmito, com níveis
de quartzito, metamorfisada na fácies anfibolito, com ampla
representatividade em ambos os setores da faixa; e, de uma
seqüência de metarritmito fino e clorita xisto aflorantes na
porção sudeste.
O Subdomínio Vaza-Barris é composto pelos grupos Miaba,
Simão Dias e Vaza-Barris, cujos litótipos estão metamorfisados
em condições da fácies xisto verde. Entre as unidades desses
grupos, apenas as formações Frei Paulo, do Grupo Simão Dias,
e Palestina e Olhos d´Água, do Grupo Vaza-Barris, estão
representadas no segmento noroeste. O Grupo Miaba
compreende as formações Itabaiana (conglomerados
polimíticos), Ribeirópolis (metagrauvaca seixosa, rochas
metavulcânicas intermediária a félsicas e filito, seixoso ou
não) e Jacoca (mármore, metadolomito e metapelito
subordinado). O Grupo Simão Dias é composto pelas formações
Jacaré (metassiltitos) e Frei Paulo (filito e metarenito
interestratificados e lentes de rochas metavulcânicas). As
formações Palestina e Olhos d´Água, do Grupo Vaza-Barris,
são caracterizadas pela presença de diamictitos e filitos
seixosos, na primeira, e bancos de mármore com filito
subordinados, na última.
O Terreno Canindé–Marancó e os subdomínios Macururé e
Vaza-Barris da Faixa Sergipana estão limitados entre si pelas
zonas de cisalhamento transpressivas sinistrais Belo Monte–
Jeremoabo e São Miguel do Aleixo, esta com importante rejeito.
Alguns autores, a exemplo de Santos et al. (1988) e Davison
e Santos (1989), descrevem estilos deformacionais distintos
para os subdomínios Macururé (deformação polifásica) e Vaza-

V. Geotectônica do Escudo Atlântico

Barris (monofásica), enquanto outros reconhecem deformação
polifásica em ambos os subdomínios (cf. Jardim de Sá et al.
1986; Jardim de Sá, 1994; D’el-Rey Silva, 1995). Em resumo,
as unidades meso-neoproterozóicas foram submetidas a
cisalhamento simples progressivo tangencial, com cavalgamento do Terreno Canindé–Marancó sobre as rochas metassedimentares da Faixa Sergipana e destes sobre o Cráton São
Francisco, resultante da colisão oblíqua do Terreno
Pernambuco–Alagoas com o Cráton São Francisco (Jardim de
Sá et al. 1986).
No segmento sudeste da faixa, ocorrem os domos Itabaiana e Simão Dias, aflorantes no subdomínio Vaza-Barris, e o
domo Jirau do Ponciano, aflorante no subdomínio Macururé,
limite com os terrenos Canindé–Marancó e Pernambuco–Alagoas.
Os domos de Itabaiana e Simão Dias encerram ortognaisse
granodiorítico-granítico, bandado, milonítico e migmatitos
envolvidos pela tectônica brasiliana. Determinações isotópicas
Sm-Nd em gnaisse migmatítico do Domo de Simão Dias e em
migmatito do Domo de Itabaiana forneceram idades-modelo
TDM de 2,99 Ga e 2,75 Ga, respectivamente (Van Schmus et al.
1997). O Domo Jirau do Ponciano compreende os complexos
Jirau do Ponciano (ortognaisses TTG) e Nicolau–Campo Grande
(seqüência metavulcanossedimentar, incluindo granulitos e
kinzigitos), de provável idade arqueana a paleoproterozóica.

Domínio Gurupi
O Domínio Gurupi situa-se na porção norte da Bacia do Parnaíba
e representa a exposição de terrenos proterozóicos do
embasamento cristalino dessa bacia ao longo do Arco Ferrer –
Urbano Santos (Fig. V.17). O Domínio Gurupi corresponde a
áreas-tipo do ciclo orogênico transamazônico (Hurley et al.
1967) onde foram identificadas duas orogêneses em 2,20 e
2,00 Ga com base em dados Rb-Sr (Hurley et al. 1967).
Os processos erosivos atuantes na região favoreceram a
exposição das rochas proterozóicas, em que a presença de
mineralizações auríferas tem despertado o interesse científico
e econômico, possibilitando a realização de estudos e pesquisas
por empresas privadas e universidades, além de mapeamento
geológico sistemático, escala 1:250.000, pelo Serviço Geológico
do Brasil (CPRM), nas últimas décadas. Pastana (1995) sugere
que o quadro geológico da área permita sua subdivisão em
três unidades tectônicas: Domínio Cratônico, Zona/Faixa Móvel
e Bacias Sedimentares.

Domínio Cratônico Gurupi (Cráton São Luís)
O domínio cratônico corresponde à porção nordeste da área
e, de acordo com Yamaguti (2000), esse domínio recebeu
diversas denominações, sendo mais comumente conhecido como
Cráton São Luís (Almeida et al. 1968). Exibe expressivas

semelhanças tectono-geológicas e geocronológicas com
determinadas regiões do Cráton Oeste Africano (Costa do
Marfim e Gana), a tal ponto que pode ser considerado como
um fragmento desse cráton, do qual foi separado, em tempos
mesozóicos, durante a abertura do Oceano Atlântico (Hurley
et al. 1967; Hasui et al. 1984; Lesquer et al. 1984; Abreu,
1990; Palheta, 2001).
O Cráton São Luís é formado, predominantemente, pelas
rochas granitóides componentes das suítes Tromaí, Rosário e
Traquateua, que se associam a restos de seqüências
metavulcanossedimentares (Grupo Aurizona), mantendo com
elas relações de contato de caráter intrusivo.
O Grupo Aurizona constitui uma seqüência metavulcanossedimentar formada por xistos, metachertes, metamáficas e
metaultramáficas. Klein e Moura (2001), datando zircões de
uma metapiroclástica, pelo método Pb-Pb, atribuíram-lhe idade
de 2,24 Ga.
Palheta (2001), com base em recentes dados geocronológicos pelo método Pb-Pb em zircão (Gaudette et al. 1996;
Sousa, 1995; Klein, 1988; Gorayeb et al. 1999; Klein e Moura,
2001), considera que os ortognaisses tonalíticos, granodioríticos
e trondhjemíticos das suítes Tromaí e Rosário constituem
fragmentos de crosta juvenil gerada em ambiente de arco
magmático, com idade de cristalização no intervalo de 2,08–
2,13 Ga. Os granitos a duas micas da Suíte Traquateua foram
gerados em um estágio mais superior, entre 1,9 e 2,0 Ga.
No que se relaciona à evolução geológica, esse segmento
cratônico recebeu inúmeras interpretações por autores diversos,
sendo que os dados mais recentes permitem considerá-lo como
resultado de intenso plutonismo, colisão e amalgamento
tectônico de arcos magmáticos a terrenos arqueanos, durante
o Paleoproterozóico (Costa et al. 1996; Gorayeb et al. 1999).

Faixa Móvel Gurupi
Constitui uma faixa intensamente deformada, de direção
preferencial NW–SE, que bordeja a porção S–SW do Cráton
São Luís, com o qual se limita pela Zona de Cisalhamento de
Tentugal. A Faixa Móvel Gurupi recebeu, ao longo do tempo,
interpretações e denominações diversas, tais como: Faixa de
Dobramento Gurupi (Almeida, 1967), Cinturão de Cisalhamento
Tentugal (Hasui et al. 1984) e Faixa de Cisalhamento Gurupi
(Costa et al. 1996). Essa faixa caracteriza-se, segundo Palheta
(2001), pela forma alongada, onde zonas de cisalhamento
separam fatias e lentes menos deformadas, configurando um
típico sistema anastomosado. Costa et al. (1988) ressaltam,
ainda, a presença de dois domínios tectono-estruturais
distintos: um com predominância de tectônica tangencial
compressiva, de baixo ângulo; outro com predominância de
tectônica transcorrente.
Nesse contexto estão incluídas as unidades litoestratigráficas: Complexo Maracaçumé, Grupo Gurupi, Suíte Alcalina
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Boca Nova e os corpos granitóides Ney Peixoto, Japiim, Ourém
e Jonasa.
O Complexo Maracaçumé (Abreu e Hasui, 1980) é formado
por uma associação plutono-vulcanossedimentar, em que
ocorrem ortognaisses tonalíticos a granodioríticos, anfibolitos
e quartzitos, migmatizados, exibindo efeitos de milonitização
e/ou ultramilonitização. Por algum tempo foi considerado de
idade arqueana; porém, dados mais recentes (Gorayeb et al.
1999) consideram-no como representante da Suíte Tromaí em
estágio mais avançado de deformação e migmatização,
portanto de idade paleoproterozóica.
O Grupo Gurupi (Costa et al. 1977) é uma associação de
rochas vulcanossedimentares, com metamorfismo variando da
fácies xisto verde a anfibolito de médio grau. É constituído
por gnaisses, xistos, filitos, metavulcânicas e metagrauvacas,
associados a leucogranitóides e veios de quartzo e
pegmatóides, subconcordantes com a foliação regional. Sua
idade, segundo dados de Klein e Moura (2001), está situada
no intervalo de 2,15–2,16 Ga (Pb-Pb em zircão).
Durante o Mesoproterozóico este domínio crustal foi palco
da deposição dos sedimentos constituintes das formações
Igarapé de Areia e Viseu, seguido de intrusão da Suíte Alcalina
Boca Nova e sedimentação da Formação Piriá.
O papel do Ciclo Brasiliano na região está limitado à
instalação de um regime tectônico compressivo, com
deslocamentos de massas de SW para NE, evoluindo para
transcorrências, responsável pela colocação lado a lado de
corpos geológicos gerados em diferentes níveis crustais,
retrabalhamento de rochas mais antigas e somente esporádica
geração de rochas graníticas–granitos Ney Peixoto (544 Ma).

Bacias Sedimentares Pré-Silurianas
As bacias sedimentares imediatamente sobrepostas aos
complexos paleoproterozóicos, plutono-vulcânicos, do Domínio
Gurupi incluem as seqüências pré-silurianas (formações Viseu
e Igarapé de Areia, de idade paleo a mesoproterozóico e
Piriá e Guamá, de idade neoproterozóico a eopaleozóico),
seguidas pelas formações paleo-mesozóicas da Bacia do
Parnaíba, mesocenozóicas das bacias de São Luís e BragançaViseu e cenozóicas do Grupo Barreiras e sedimentos recentes.
As formações Viseu e Igarapé de Areia representam,
segundo Abreu (1990), uma cobertura cratônica do final do
Paleoproterozóico, início do Mesoproterozóico, correspondendo
a pequenas bacias depositadas em estruturas do tipo gráben.
São formadas por rochas sedimentares anquimetamórficas,
representadas por arenitos arcoseanos, horizontes conglomeráticos e pelitos subordinados, depositados em ambiente
continental, de um sistema desértico, com fácies de leques
aluviais, fluvial e lacustre.
As formações Piriá e Guamá são associações de rochas
predominantemente psamíticas, anquimetamórficas, formadas

por grauvacas, arcóseos, conglomerados e pelitos subordinados,
depositadas em pequenos grábens, na transição Neoproterozóico–Eopaleozóico. Correspondem a depósitos de ambiente
continental de clima seco, evidenciado por fácies de leques
aluviais proximais.

Plutonismo Granítico Cariris–Velhos
As suítes graníticas sincolisionais Cariris–Velhos ocorrem em
uma extensão de cerca de 800 km, desde o Terreno Paulistana–
Monte Orebe (região sudeste do Piauí) até as proximidades
do litoral da Paraíba–Rio Grande do Norte, no Terreno Alto
Pajeú. Constituem suítes de rochas metaplutônicas com
características de intrusões colisionais, associadas a zonas
de cisalhamento e empurrão, referidas, muitas vezes, como
“de idade Grenville”.
O plutonismo granítico Cariris–Velhos está representado
notadamente no Terreno Alto Pajeú, onde se distinguem os
tipos Recanto e Riacho do Forno (Santos, 1995), aqui reunidos
em uma única suíte. O tipo Recanto é formado por
augenmonzogranito bimicáceo, com granada, sillimanita,
apatita, titanita, epidoto e allanita. O tipo Riacho do Forno
abrange espectro composicional de sienogranito a
alcalifeldspato-granito, a muscovita e/ou biotita, com estrutura
migmatítica do tipo estromática, schlieren e nebulítica. As
idades variam de 1,03 Ga até 925 Ma (U-Pb, em zircão; Santos
et al. 1995 e Brito Neves et al. 2001b), enquanto as idadesmodelo TDM situam-se entre 1,7 e 1,4 Ga. Os valores de εNd
apresentam níveis quase condríticos, que sugerem fonte híbrida
mesoproterozóica pouco evoluída (Kozuch et al. 1997).
No Terreno Paulistana–Monte Orebe o plutonismo está
representado por granada-biotita augenortognaisse monzogranítico a granodiorítico da Suíte calcialcalina peraluminosa
Afeição, de idade ca. 980–970 Ma (Rb-Sr, U-Pb e Pb-Pb; Jardim
de Sá, 1994; Van Schmus et al. 1995a; Jardim de Sá et al.
1995).
A partir de dados isotópicos mais recentes e do refinamento
em curso de datações preexistentes, Brito Neves et al. (2000)
consideram o intervalo de 980 a 950 Ma (Toniano) como o
mais representativo do plutonismo Cariris–Velhos. Para esses
autores as idades mais antigas obtidas provavelmente mostram
alguma influência de zircões herdados na população analisada.

Plutonismo Granítico Brasiliano
A Província Borborema foi alvo de intenso e diversificado
plutonismo brasiliano, cuja classificação remonta aos trabalhos
pioneiros de Almeida et al. (1967). Com a evolução da
cartografia geológica e do conhecimento científico em bases
petrológicas e isotópicas, os corpos graníticos foram agrupados

V. Geotectônica do Escudo Atlântico

em suítes a partir dos trabalhos de Sial (1984; 1987), seguidos
por outros autores tais como Santos e Medeiros (1997) e
Ferreira et al. (1998). Guimarães et al. (1999), Brito Neves et
al. (2000), Ferreira e Santos (2000) e Santos et al. (2001)
sintetizaram o plutonismo da Província Borborema como uma
sucessão de pulsos magmáticos, ou seja, supersuítes I (cedo
a sinbrasiliano), II (tardibrasiliano) e III (pós-Brasiliano).
A classificação aqui apresentada é similar ao modelo citado,
com inclusão de algumas unidades. A inexistência e/ou carência
de refinamento dos dados isotópicos disponíveis dificulta um
melhor ordenamento das associações graníticas brasilianas
propostas. A Fig. V.10 apresenta a distribuição dos plútons
mais representativos das suítes/supersuítes intrusivas, a seguir
descritas.

Supersuíte Intrusiva Cedo a Sinorogênico
Inclui as suítes peraluminosas Rajada, da Faixa Riacho do
Pontal; Garrote–Serra Negra, do Terreno Canindé–Marancó, e
a Suíte Tamboril–Santa Quitéria, do Domínio Ceará Central.
Essas suítes estão afetadas por deformação compressiva e
apresentam estrutura gnáissica e/ou migmatítica. A Suíte
peraluminosa Rajada é constituída por leuco-ortognaisses a
duas micas ou a muscovita, de composição sienogranítica à
granodiorítica, raramente tonalítica. Ocorre como sheets de
espessura métrica a decimétrica até corpos batolíticos. É
intrusiva nos complexos Santa Filomena e Monte Orebe do
Terreno Paulistana–Monte Orebe, e em mica xistos do Grupo
Casa Nova, ao longo dos empurrões neoproterozóicos, na parte
oriental da Faixa Riacho do Pontal. Sua idade é ainda discutível,
porém dados isocrônicos Rb-Sr convergem para sua intrusão
no Neoproterozóico, em torno de 668 Ma (Jardim de Sá, 1994).
Segundo esse autor, os granitos colisionais da Suíte Rajada
estariam associados ao choque inicial oblíquo da faixa contra
o Cráton São Francisco. O plutonismo cedo a sinorogênico do
Terreno Canindé–Marancó está representado pelos corpos
graníticos leucocráticos, estratóides, peraluminosos, milonitizados, aqui reunidos na Suíte Garrote–Serra Negra. Em
termos composicionais, as duas litofácies são similares, com
predominância de granitos, no primeiro, e granodioritos a
quartzo-monzonitos, no segundo; cujo fator diferencial é a
textura augen gnáissica do tipo Serra Negra. Os ortognaisses
do tipo Garrote têm idade U-Pb (em zircão) de ca. 715 Ma e
idade-modelo TDM de 1,16 Ga (Van Schmus et al. 1997). Não
se descarta a possibilidade de que o tipo Serra Negra possa
ser correlato ao augengnaisse da Suíte Afeição do Terreno
Paulistana–Monte Orebe, de idade ca. 970 Ma. A Suíte
Tamboril–Santa Quitéria ocorre numa extensa área na porção
noroeste do Domínio Ceará Central e constitui um complexo
granítico formado por uma associação de granitos e
migmatitos, com enclaves de rocha calcissilicática, paragnaisse
e anfibolito. Foi alojada em regime compressivo, em um

provável ambiente de arco magmático continental (Cavalcante,
1999) há cerca de 622 Ma (idade U-Pb).

Supersuíte Intrusiva Sin a Tardiorogênica
Compreende as suítes calcialcalina Conceição, calcialcalina
de médio a alto potássio Itaporanga, trondhjemítica Serrita e
peralcalina Catingueira, que foi englobada no tipo Triunfo
(tardi a pós-orogênico). Somam-se as suítes Chaval, peralcalina
Serra da Esperança e Peraluminosa/Natal. A Suíte Calcialcalina
Conceição é composta de granodioritos a tonalitos, com biotita
e hornblenda e epidoto magmático, incluindo fases menores
de diorito e gabro. Ela possui típicos enclaves máficos e clots
ricos em actinolita, estes últimos considerados como
fragmentos da fonte basáltica (Sial, 1993). Nela há dezenas
de stocks e pequenos batólitos que cortam o Grupo Cachoeirinha
e o Complexo Salgueiro–Riacho Gravatá (Gomes, 2001) na Zona
Transversal, além de alguns outros corpos correlatos, a
exemplo dos plútons de Coronel João de Sá e Glória, no
subdomínio Macururé da Faixa Sergipana. Os plútons de Tabira
e de Timbaúba desta suíte apresentam idades U-Pb de 621 e
644 Ma, respectivamente. Os dados isotópicos de εNd -11 a
-9,5 e idade-modelo TDM de 1,4 Ga são indicativo de uma
provável crosta continental inferior Cariris-Velhos (Guimarães
et al. 1998). Sua assinatura geoquímica é compatível com
ambiente de arco magmático. A Suíte Calcialcalina de Médio
a Alto Potássio Itaporanga engloba litofácies de composição
monzogranítica a granodiorítica, a biotita rica em Fe e
hornblenda, com típica textura porfirítica representada por
megacristais de K-feldspato. Em geral, estão associados à
biotita dioritos e K-dioritos de afinidade shoshonítica, com
evidência local de mistura mecânica (mingling) e mistura
química (mixing) com os granitos (Ferreira et al. 1998). Formam
batólitos que atravessam indistintamente a maioria dos
segmentos crustais da província.
As idades U-Pb desta suíte, determinadas em diversos
plútons da Subprovíncia Setentrional, são da ordem 580 Ma.
A Suíte Trondhjemítica Serrita compreende um conjunto
disperso de stocks simples e compostos que ocorrem apenas
como intrusões no Complexo Salgueiro–Riacho Gravatá e nos
ortognaisses Cariris–Velhos da Zona Transversal. Composicionalmente são anfibólio leucotonalito e anfibólio-biotita
leucotonalito e albita leucogranodiorito. Os padrões de
elementos incompatíveis e terras raras são similares aos de
granitos de arco vulcânico, sugerindo que se trata de uma
suíte de margem continental ativa. Não existem registros de
idades isotópicas U-Pb da Suíte Serrita. Idades-modelo TDM
dessas suítes retromencionadas variam de 1,1 a 1,4 Ga, exceto
para os granitos Itaporanga da Subprovíncia Setentrional e os
granitóides Serrita, cujas TDM geralmente ultrapassam 2,0 Ga.
As suítes crustais Peraluminosa/Natal ocorrem associadas aos
metapelitos da Formação Seridó. Consistem de leucogranitos,
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Figura V.10 – Plutonismo granítico brasiliano da Província Borborema
Supersuítes cedo a sin-orogênicas: 1 – Tamboril–Santa Quitéria, 2
– Rajada, 3 – Garrote-Serra Negra. Supersuítes sin a tardiorogênicas:
4 – Calcialcalina Conceição (4a – Conceição, 4b – Pedra Branca, 4c
– Olhos D’Água, 4d – Tabira, 4e – Coronel João de Sá); 5 – Calcialcalina
de médio a alto grau K Itaporanga (5a – Quixeramobim, 5b – Pereiro,
5c – Viçosa, 5d – Paraná, 5e – Patu, 5f – Catolé do Rocha, 5g –
Pombal, 5h – Serra do João do Vale, 5i – Acari, 5j – Barcelona, 5k –
Monte das Gameleiras, 5l – São Lourenço, 5m – Saboeiro-Aiuaba, 5n
– Padre Marcos-Acaré, 5o – Simões, 5p –Araripina, 5q – Bodocó, 5r –
Serra da Lagoinha, 5s – Itaporanga, 5t – Princesa Isabel, 5u – Tavares,
5v – Caruaru, 5x – Aroeira, 5z – Sítios Novos), 6 – Chaval; 7 –
Peralcalina Catingueira (7a – Catingueira, 7b – Modema); 8 – Serrita
(8a – Serrita, 8b – Salgueiro Oeste, 8c – Palmeiras). Supersuítes
tardi a pós-orogênicas: 9 – Transicional Shonshonítica–Alcalina
Teixeira-Solidão (9a – Teixeira, 9b – Solidão, 9c – Serra Branca); 10
– Calcialcalina de alto K Esperança (10a – Esperança, 10b – Campina
Grande, 10c – Fazenda Nova); 11 – Peralcalina ultrapotássica Triunfo
(11a – Triunfo, 11b – Serra do Man); 12 – Shonshonítica Salgueiro
Leste – Terra Nova (12a – Salgueiro Leste, 12b – Terra Nova, 12c –
Pajeú, 12d – Serra do Arapuá, 12e – Toritama, 12f – Bom Jardim, 12g
– Picui, 12h – Serra do Catu); 13 – Peraluminosa Xingo (13a – Xingó,
13b – Ouro Branco), 14 – Alcalina Serra de Aldeia; 15 – Peralcalina
ultrapotássica Caboclo. Supersuítes pós-orogênicas: 16 –
Subalcalina a alcalina Meruoca (16a – Meruoca, 16b – Mucambo); 17
– Subalcalina a alcalina Umarizal; 18 – Subalcalina a alcalina Prata

Figure V.10 – Brasiliano granitic plutonism in Borborema Province.
Early to syn-orogenic supersuites: 1 – Tamboril–Santa Quitéria, 2 –
Rajada, 3 – Garrote–Serra Negra. Syn- to late-orogenic supersuites: 4
– Calcialcalina Conceição (4a – Conceição, 4b – Pedra Branca, 4c –
Olhos D’Água, 4d – Tabira, 4e – Coronel João de Sá); 5 – Calcialcalina
de mádio a alto grau K Itaporanga (5a – Quixeramobim, 5b – Pereiro, 5c
– Viçosa, 5d – Paraná, 5e – Patu, 5f – Catolé do Rocha, 5g – Pombal,
5h – Serra do João do Vale, 5i – Acari, 5j – Barcelona, 5k – Monte das
Gameleiras, 5l – São Lourenço, 5m – Saboeiro – Aiuaba, 5n – Padre
Marcos – Acaré, 5o – Simões, 5p – Araripina, 5q – Bodocó, 5r – Serra da
Lagoinha, 5s – Itaporanga, 5t – Princesa Isabel, 5u – Tavares, 5v –
Caruaru, 5x – Aroeira, 5z – Sítios Novos), 6 – Chaval; 7 – Peralcalina
Catingueira (7a – Catingueira, 7b – Modema); 8 – Serrita (8a – Serrita,
8b – Salgueiro Oeste, 8c – Palmeiras). Late- to post-orogenic
supersuites: 9 – Transicional Shonshonítica–Alcalina Teixeira–Solidão
(9a – Teixeira, 9b – Solidão, 9c – Serra Branca); 10 – Calcialcalina de
alto K Esperança (10a – Esperança, 10b – Campina Grande, 10c –
Fazenda Nova); 11 – Peralcalina ultrapotássica Triunfo (11a – Triunfo,
11b – Serra do Man); 12 – Shonshonítica Salgueiro Leste – Terra Nova
(12a – Salgueiro Leste, 12b – Terra Nova, 12c – Pajeú, 12d – Serra do
Arapuá, 12e – Toritama, 12f – Bom Jardim, 12g – Picui, 12h – Serra do
Catu); 13 – Peraluminosa Xingo (13a – Xingó, 13b – Ouro Branco), 14
– Alcalina Serra de Aldeia; 15 – Peralcalina ultrapotássica Caboclo.
Post-orogenic supersuites: 16 – Subalcalina a alcalina Meruoca (16a
– Meruoca, 16b – Mucambo); 17 – Subalcalina a alcalina Umarizal; 18
– Subalcalina a alcalina Prata
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cuja composição varia de monzo a sienogranítica, a biotita,
às vezes com muscovita e granada (Jardim de Sá, 1994).
Possuem fácies migmatíticas, com freqüentes xenólitos das
encaixantes. Também apresentam fácies pegmatóides, que
sugerem sua afinidade com os pegmatitos mineralizados da
Faixa Seridó. A Suíte Peralcalina Serra da Esperança,
constituída por sienitos e quartzo sienitos contendo aegirinaaugita e anfibólio, ocorre restritamente na nappe externa do
Grupo Casa Nova da Faixa Riacho do Pontal, como pequenos
stocks intrusivos nos metapelitos, em alojamento sin a tarditectônico (Jardim de Sá, 1994). Segundo esse autor, a idade
isocrônica Rb-Sr de 555 Ma deve ser uma idade mínima ou
próxima da intrusão do plúton e da própria tectônica de
empurrões. A Suíte Peralcalina Catingueira consta de pequenos
plútons e diques que ocorrem na Zona Transversal nas
proximidades do Lineamento Patos e na Zona de Cisalhamento
Cruzeiro do Nordeste-Congo, onde é denominado de tipo
Moderna. São quartzo-alcalifeldspato granito, quartzo sienito
e sienito com aegirina-augita. A Suíte Chaval aflora em área
restrita do extremo noroeste do Domínio Médio Coreaú. Ela é
constituída predominantemente de granodiorito, com litofácies
subordinadas de quartzo-monzonito e quartzo-sienito, com
textura porfirítica. Apresenta foliação milonítica nas bordas,
a qual é atenuada em direção ao centro do corpo, onde se
percebe apenas discreta orientação de fluxo magmático. Possui
idade U-Pb de 591 Ma (Santos, 1999) e valores T DM de
2,69 Ga, com ε Nd negativo (-18,3), que sugere geração a
partir de crosta retrabalhada.

Supersuíte Intrusiva Tardi a Pós-Orogênica
Congrega as suítes peraluminosa Xingó, alcalina com alto
potássio – Esperança; transicional shoshonítica-alcalina –
Teixeira-Solidão; shoshonítica – Salgueiro Leste-Terra Nova;
ultrapotássica peralcalina – Triunfo e Caboclo; e a alcalina –
Serra da Aldeia. A Suíte Peraluminosa Xingó, definida originalmente para o Terreno Canindé–Marancó, foi correlacionada a
outros corpos graníticos da província a exemplo do plúton de
Sítio dos Nunes (Subprovíncia da Zona Transversal) e de Ouro
Branco (Terreno Pernambuco–Alagoas-leste). Essa Suíte é
composta de leucogranitos/granodioritos, com granada,
podendo predominar muscovita e/ou turmalina, com fácies
migmatíticas. Os leucogranitos/granodioritos a biotita e muscovita que ocorrem na Faixa Sergipana/Subdomínio Macururé
foram incluídos na Suíte Xingó. Entretanto, eles podem compor
uma suíte independente exclusiva da faixa. No setor noroeste
da faixa, ao norte do açude de Cocorobó, os leucogranitos
possuem estrutura gnáissica e ocorrem como sheets intrusivas
nos mica xistos do Grupo Macururé. Trata-se provavelmente
de uma suíte sincolisional, talvez correlacionável aos ortognaisses tipo Rajada da Faixa Riacho do Pontal. A Suíte Alcalina
com Alto Potássio Esperança foi identificada apenas na

Subprovíncia da Zona Transversal, composta pelos plútons de
Esperança, Campina Grande e Fazenda Nova. É constituída de
monzogranitos a monzonitos com megapórfiros de K-feldspato,
englobando freqüentes enclaves de K-dioritos não cogenéticos.
As idades U-Pb desta suíte variam de 581 Ma (Esperança e
Campina Grande) a 588 Ma (Fazenda Nova). Os valores de εNd
compreendidos entre -24 e -19 e TDM de ca. 2,0 Ga sugerem
como fonte manto metassomatizado ou crosta continental
inferior de idade paleoproterozóica (Guimarães et al. 1998).
A Suíte Transicional Shoshonítica-Alcalina é representada pelos
plútons de Teixeira, Solidão e Serra Branca na Zona Transversal,
com composição variando de piroxênio leuco-sienogranito a
sienito, com idade U-Pb de 570 Ma. Os valores de TDM > 2,2 Ga
e εNd< -22 são consistentes com um protólito crustal arqueano
(Guimarães et al. 1998). A suíte de afinidade shoshonítica
Salgueiro Leste-Terra Nova está preferencialmente
representada na Zona Transversal e com menor freqüência
nos terrenos Pernambuco–Alagoas (leste) e Canindé–Marancó.
Também alguns corpos do subdomínio Macururé da Faixa
Sergipana foram incluídos nesta suíte: são sienitos, quartzosienitos e sienogranitos com freqüentes enclaves cogenéticos
de sienito máfico a monzonito. Guimarães et al. (1998) fazem
referência à idade U-Pb de 592 Ma (plútons Bom Jardim,
Toritama e Pajeú) e TDM com valores entre 1,7 e 2,0 Ga. A Suíte
Ultrapotássica Peralcalina Triunfo ocorre predominantemente
na Zona Transversal, com os principais plútons concentrados
nas imediações da Zona de Cisalhamento Fernandes Vieira,
constituindo a syenitoid line, de Sial (1987). O Batólito Triunfo,
expressivo representante desta suíte, compõe-se de aegirinaaugita e richterita álcalifeldspato-sienito. Ocorrem inclusões
de mica (flogopita rica em F) piroxenito interpretadas como
fragmentos oriundos da fonte desse magma, no manto
litosférico; e de piroxenito alcalino. Isócrona Rb-Sr neste corpo
sugere idade de ca. 583 Ma e TDM entre 2,7 e 1,9 Ga, refletindo
a influência de uma crosta arqueana e paleoproterozóica
(Santos e Medeiros, 1997). Na Faixa Riacho do Pontal, a Suíte
Caboclo, segundo Ferreira et al. (1995), mostra afinidades
com os sienitos ultrapotássicos Triunfo. Ferreira et al. (1998)
citam idade-modelo TDM de 1,81 Ga e sugerem que estas rochas
seriam originadas de uma fonte predominantemente mantélica,
com contribuição crustal, composta por mistura de materiais
peleoproterozóico e mesoproterozóico. Ainda na Faixa Riacho
do Pontal ocorre a Suíte Alcalina Serra da Aldeia que
compreende granito rapakivi, granito alcalifeldspático, quartzomonzonito, granodiorito, sienito e granito subvulcânico, com
características de granitos tipo-A.

Supersuíte Intrusiva Pós-Orogênica
As principais representantes são as suítes subalcalinas a
alcalinas Meruoca, Umarizal e Prata, e enxames de diques e
pegmatitos. A Suíte Meruoca compreende os plútons Meruoca,
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Mocambo e Serra da Barriga. O Batólito Meruoca possui uma
fácies granítica com fayallita e outra alcalifeldspato-granito
com biotita rica em Fe; localmente, quartzo sienito com aegirina
ou riebeckita. As suítes Umarizal e Prata são consideradas
cronocorrelatas: a primeira ocorre no Terreno Rio Piranhas e é
representada por algumas intrusões isoladas. O Batólito
Umarizal, que ocorre próximo à Zona de Cisalhamento Portalegre, é constituído por fayallita ou ferro-hiperstênio
sienogranito e sienito com magnetita. A Suíte Prata, localizada
na Zona Transversal, está representada pelo Batólito Prata
(sienogranitos crustais comagmáticos com basalto e dacito) e
alguns stocks e diques aparentemente controlados por um
estágio rúptil da Zona de Cisalhamento Afogados da Ingazeira
(Ferreira e Santos, 2000). O tipo Prata, considerado como
granito intraplaca, possui idade-modelo TDM >2,2 Ga e o
εNd < -22, o que sugere fonte crustal paleoproterozóica. As
idades da supersuíte variam de 532 Ma U-Pb para o Meruoca
(Fetter, 1999) a 540–520 Ma U-Pb para o tipo Prata (Guimarães
et al. 1998).

Evolução Geológica
Arqueano
O embasamento da Província Borborema tem sua história
relacionada à evolução do supercontinente Atlântica e inclui
pequenos núcleos arqueanos e faixas paleoproterozóicas,
notadamente na Subprovíncia Setentrional. Remanescentes
de segmentos crustais do Paleo e do Mesoarqueano, segundo
os registros atuais, só estão preservados no Terreno São José
do Campestre do Domínio Rio Grande do Norte, onde se
distingue o núcleo primitivo Bom Jesus–Presidente Juscelino.
As rochas mais antigas são os ortognaisses tonalíticos da
unidade Bom Jesus, com 3,4 Ga, derivados de uma antiga
crosta siálica ou de um manto enriquecido em >3,5 Ga. Grande
parte desse núcleo, porém, é dominado por rochas mesoarqueanas do Complexo Presidente Juscelino, com idades entre
3,25 e 3,08 Ga, originadas de uma fonte crustal antiga. O
primeiro testemunho de crosta juvenil aparece no Complexo
Brejinho, há 3,17 Ma. O Complexo Máfico Intrusivo Senador
Elói de Souza possui um protólito granulítico e pode ser tanto
uma intrusão brasiliana com zircões herdados arqueanos, como
uma intrusão arqueana com 3,0 Ga e metamorfismo Brasiliano.
O núcleo arqueano embrionário foi submetido a diversos eventos
tectônicos, que promoveram o crescimento ou o retrabalhamento desses terrenos subseqüentes. Esses processos culminaram com o plutonismo sienogranítico tardi a pós-orogênico
São José do Campestre, no final do Arqueano, com idades
entre 2,68 e 2,65 Ga e idades-modelo TDM em torno de 3,2 Ga,
consistente com crosta antiga retrabalhada. O Neo-arqueano
está preservado também no Bloco Tróia–Pedra Branca que

constitui um terreno granito-greenstone. As unidades Tróia e
Pedra Branca têm características de crosta juvenil com idade
U-Pb entre 2,67 e 2,85 Ga e idade-modelo TDM entre 2,81 e
3,04 Ga, envolvidas em colagem paleoproterozóica.
O Terreno Granjeiro pode representar uma extensão do
Terreno São José do Campestre, embora não haja registros de
rochas mais antigas que 2,54 Ga. Por outro lado, a presença
de zircões clásticos no Complexo Lavras de Mangabeira com
3,2 Ga (Silva et al. 1997a) sugere a ocorrência de rochas com
esta idade, o que induz à existência de um núcleo antigo,
talvez similar ao núcleo Bom Jesus–Presidente Juscelino do
Terreno São José do Campestre. Segundo Fetter (1999), tratase de um evento acrescionário, pois as idades-modelo TDM são
estreitamente próximas da idade U-Pb SHRIMP.

Paleoproterozóico – Orogêneses Riaciana
A evolução paleoproterozóica inicia-se no Sideriano, na
Subprovíncia Setentrional–Domínio Médio Coreaú–Terreno
Granja. Trata-se de um evento acrescionário (Complexo Granja)
de idade U-Pb ca. 2,35 Ga (Santos, 1999), que ocorre a oeste
da Faixa Martinópole–Ubajara, com retrabalhamento nos
eventos orogênicos do Riaciano e Brasiliano.
As faixas móveis paleoproterozóicas filiadas às orogêneses
do ciclo Riaciano (2,25 Ga a 2,05 Ga) deste segmento
setentrional estão representadas no Domínio Ceará Central
pela Faixa Ceará Central cujos ortognaisses graníticogranodioríticos e migmatitos da Unidade Canindé foram
formados e metamorfisados entre 2,15–2,10 Ga (U-Pb, Fetter,
1999) e parecem corresponder à unidade mais inferior do
Complexo Ceará. Nos terrenos Rio Piranhas e São José do
Campestre, ocorreu a acresção dos arcos magmáticos CaicóSão Vicente (2,24 e 2,16 Ga) e Santa Cruz-Serrinha Pedro
Velho (2,27 a 2,06 Ga), que foram anexados aos blocos
continentais durante a colagem orogênica Riaciana que pode
ter soldado os dois núcleos (Dantas, 1997). Ter-se-ia então
formado uma vasta massa continental com a união dos atuais
domínios Rio Grande do Norte e Médio Coreaú–Ceará Central,
que seria afetada por um evento extensional (Inharé) pósorogênico. A soldagem dos blocos pode ter sido consolidada
no episódio colisional, documentado pelos granitóides da suíte
Poço da Cruz ou G2, preservados no Terreno Rio Piranhas
(Ferreira e Santos, 2000).
Essa placa paleoproterozóica foi fragmentada no final do
paleoproterozóico (Tafrogênese Estateriana); porém, durante
o Mesoproterozóico, formou uma blindagem crustal térmica e
esteve sob contínua extensão e afinamento crustal, sem se
romper. Esses eventos extensionais estateriano-caliminianos
deram origem ao rifte Jaguaribeano (bacia ensiálica
caracterizada por assembléia plutono-vulcanossedimentar, de
idade U-Pb situada entre 1,8 e 1,6 Ga) na Subprovíncia
Setentrional e às intrusões anorogênicas (1,71 e 1,52 Ga) nos
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terrenos Alto Moxotó e Rio Capibaribe, da Subprovíncia da
Zona Transversal.

Meso-Neoproterozóico – Orogênese Cariris-Velhos
A Província Borborema registra evidências de uma orogenia
mesoproterozóica, que ocorreu no intervalo de ca. 1,08 a
0,95 Ga, que vem sendo denominada de evento/orogenia/
ciclo Cariris–Velhos (Brito Neves et al. 1995b). Entretanto,
Neves e Mariano (2001) interpretam o evento Cariris–Velhos
como um episódio de rifteamento. Neste trabalho utiliza-se o
termo Orógeno Cariris–Velhos para designar o produto dessa
orogenia Cariris–Velhos ou Caririana (Grenvilliana).
O Orógeno Cariris–Velhos é uma entidade com 800 km de
extensão e largura variável desde 300 km em sua parte central
a 50 km em sua extremidade oeste. Compreende vários
segmentos crustais denominados de terrenos Alto Pajeú, Alto
Moxotó, Rio Capibaribe, Pernambuco–Alagoas, Canindé–
Marancó e Paulistana–Monte Orebe (Santos, 1996), sempre
delimitados por falhas ou zonas de cisalhamento de expressão
regional (Fig. V.9). Alguns destes constituem inliers de
embasamento paleoproterozóico envolvidos na deformação
Caririana, a exemplo dos terrenos Alto Moxotó e Rio Capibaribe
e do segmento oeste do Terreno Pernambuco–Alagoas.
O limite setentrional do orógeno é marcado pela Zona de
Cisalhamento Serra do Caboclo que se conecta com os
lineamentos Patos e Pernambuco, no domínio da Zona
Transversal, enquanto o limite meridional é marcado pela zona
de cisalhamento Macururé–Riacho Seco que se conecta com a
Zona de Cisalhamento Belo Monte–Jeremoabo (Fig. V.11). Essas
zonas foram retrabalhadas pelas orogêneses Brasilianas
(Santos e Medeiros, 1998) relacionadas à formação do
Lineamento Transbrasiliano (Schobbenhaus et al. 1975a), em
regime transcorrente dextral.
O Orógeno Cariris–Velhos apresenta uma organização
interna, mostrada de forma simplificada na Fig. V.10, que
compreende os setores informalmente denominados de
setentrional, central e meridional. O setor setentrional é
representado pelo Terreno Alto Pajeú, uma faixa metavulcanossedimentar que encerra os complexos Salgueiro–Riacho
Gravatá e São Caetano, cujas idades U-Pb obtidas em
metarriolito e metatufo variam de 950 Ma a 1,08 Ga (Van
Schmus et al. 1995b; Brito Neves et al. 1995b; Santos et al.
1995, Brito Neves et al. 2000). Essa seqüência supracrustal
está empilhada tectonicamente (Santos et al. 2001) com
ortognaisse granodiorítico a monzogranítico, protomilonítico
a milonítico, peraluminoso, que constitui a Suíte leucograníticamigmatítica Recanto/Riacho do Forno. Esta suíte corresponde
aos granitos sintangenciais da fase colisional do orógeno com
idades U-Pb que variam de 1,03 Ga até 925 Ma (Van Schmus
et al. 1995b, Santos et al. 1995; Santos et al. 2001 e Brito
Neves et al. 2001).

O setor central é representado por inliers do embasamento
que compreende ortognaisses paleoproterozóicos (complexos
Floresta, Afogados da Ingazeira, Cabaceiras, Salgadinho e
Belém do São Francisco), remanescentes de rochas arqueanas
(Complexo Riacho Seco) e rochas supracrustais paleoproterozóicas (Complexo Sertânia) e mesoproterozóicas
(complexos Vertentes, Lagoa das Contendas, Surubim–
Caroalina). Inclui os terrenos Alto Moxotó e Rio Capibaribe,
definidos por Santos (1996) e Santos e Medeiros (1997), e,
adicionalmente, o Terreno Pernambuco–Alagoas (oeste). Este
último, com idade U-Pb SHRIMP em torno de 2,07 Ga (Silva et
al. 2002d), com base em recente determinação no Complexo
Belém do São Francisco, na área-tipo, a oeste da Bacia de
Tucano.
Os Terrenos Alto Moxotó e Rio Capibaribe foram intrudidos
por corpos gabro-anortosíticos (Boqueirão e Passira) e de
granito tipo A da Suíte Serra de Taquaritinga (ortognaisse
granodiorítico e augengnaisse granítico). Essas suítes fazem
parte do evento magmático intraplaca que acompanhou a
tafrogênese Estateriana-Calimiana, conforme indicam as idades
U-Pb de 1,72 Ga no metanortosito (Accioly, 2000) e 1,52 Ga
no augengnaisse (Sá et al. 1997). Elas comprovam que os
terrenos Alto Moxotó–Rio Capibaribe participaram da fase
tafrogênica que precedeu a abertura oceânica e correspondem
a blocos dispersados no processo de deriva. O Terreno
Pernambuco–Alagoas é um domínio tectonicamente indefinido.
Segundo Sato (1998), a leste da bacia de Tucano, as idadesmodelo TDM no Terreno/Maciço Pernambuco–Alagoas distribuem-se
no intervalo de 1,9–1,17 Ga, com a maioria indicando acresção
manto/crosta no Mesoproterozóico. Nesta mesma região, Silva
Filho et al. (2002) obtiveram idades-modelo TDM em batólitos
graníticos neoproterozóicos, formados por múltiplas intrusões,
e caracterizaram duas populações de TDM: uma no intervalo
de 1,8–2,4 Ga e outra no intervalo de 1,5–1,0 Ga. Segundo
esses autores, a primeira população indica fonte
paleoproterozóica e a segunda sugere fonte mesoproterozóica
ou, alternativamente, mistura de fonte mantélica
neoproterozóica com material crustal mais antigo, paleo ou
mesoproterozóico. Esses dados sugerem que o Terreno
Pernambuco–Alagoas é um domínio policíclico, que foi afetado
pelas orogêneses Cariris–Velhos e Brasiliana, e preserva
remanescentes de rochas arqueanas e paleoproterozóicas
O setor meridional do Orógeno Cariris–Velhos é
representado por associações de rochas metavulcanossedimentares que incluem rochas plutônicas máficoultramáficas, denominadas de complexos Canindé, Marancó,
Monte Orebe e Brejo Seco, todos elas relacionadas a terrenos
de acresção juvenil, interpretados como remanescentes de
arcos-de-ilhas ou relíquias de crosta oceânica, conforme
abordado em item anterior deste subcapítulo.
As rochas supracrustais e infracrustais do Orógeno Cariris–
Velhos foram submetidas a metamorfismo de fácies anfibolito
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Figura V.11 – O Orógeno Cariris–Velhos no contexto da Província
Borborema

Figure V.11 –Cariris–Velhos Orogen in the context of the Borborema
Province

V. Geotectônica do Escudo Atlântico

alto e a intensa deformação tangencial, com transporte
tectônico para NW e NNW. As foliações S1/S2 geradas neste
evento compressivo foram transpostas e redobradas pelas zonas
de cisalhamento transcorrentes brasilianas (Santos, 1995;
Santos et al. 2001). Estudos realizados na faixa Piancó–Alto
Brígida por Bittar (1998) revelaram dois eventos distintos de
deformação D 1/D 2 e D3. O mais antigo é essencialmente
contracional com transporte tectônico para NW e metamorfismo associado de alta pressão (8 a 9 kbar). O mais jovem D3
é caracterizado por zonas de cisalhamento transcorrente E–W
e NE–SW, bem como por empurrões com transporte para
sudeste e leste, e por metamorfismo em condições de baixa
pressão (em torno de 4 kbar). Os eventos D 1/D 2 estão
relacionados à orogênese Cariris–Velhos, enquanto o evento
D 3, que afeta apenas a unidade neoproterozóica Grupo
Cachoeirinha, está relacionado a eventos do Ciclo Brasiliano
(Santos et al. 2001)
Em resumo, o Orógeno Cariris–Velhos é constituído por
segmentos crustais meso-neoproterozóicos e paleoproterozóicos tectonicamente imbricados. Essas fatias de terrenos
estão limitadas por zonas de cisalhamento regionais de direção
NE–SW, que, durante a colisão Caririana, atuaram como
superfícies de cavalgamento com transporte tectônico para
NW e desenvolveram um sistema de nappes empilhados, que,
por seu turno, gerou grande espessamento crustal e
metamorfismo de alta pressão da fácies anfibolito alto. Durante
o evento orogênico Brasiliano II, a partir de 650 Ma, essas
zonas de cisalhamento foram retrabalhadas por tectônica
transcorrente de direção E–W.

Neoproterozóico – Orogêneses Brasilianas
A colagem Brasiliana foi responsável pela estruturação final
da Província Borborema.
Durante o Brasiliano I (Criogeniano), no âmbito do Domínio
Médio Coreaú (Subprovíncia Setentrional), ocorre a implantação
de uma bacia de margem passiva rifteada no período
compreendido entre 808 e 775 Ma (U-Pb) correspondente à
Faixa Martinópole–Ubajara. Seus litótipos constituintes foram
submetidos, por volta de 650 Ma, a um regime convergente.
Ainda no Criogeniano, um novo episódio extensional teria
ocorrido possivelmente há 750 Ma, com a formação de uma
margem continental passiva, representada por uma
sedimentação pelito-carbonática proximal e turbidítica distal,
das faixas Sergipana e Riacho do Pontal. Na Faixa Riacho do
Pontal, um evento colisional, envolvendo a crosta Cariris–
Velhos recém-formada e a margem do Cráton do São Francisco,
gerou os granitos crustais peraluminosos, sincolisionais,
associados a empurrões, intrusivos em torno de 668 Ma
(isócronas Rb-Sr). Nas nappes externas da faixa, sienitos
peralcalinos de idade isocrônica Rb-Sr de 555 Ma intrudem
mica xistos em alojamento sin a tarditectônico. Segundo Jardim

de Sá (1994) essa idade pode ser considerada uma estimativa
mínima ou muito próxima da intrusão do plúton e da própria
tectônica de empurrão. O último episódio tectônico de caráter
extensional ocorre a 720 Ma, com a formação da bacia de
retroarco Irajaí, na Zona Transversal.
O Brasiliano II (640–610 Ma), no Domínio Rio Grande do
Norte, inicia-se mediante a formação de um rifte na placa
paleoproterozóica que teria evoluído até uma margem
continental, com a deposição de parte do Grupo Seridó. A
parte superior deste grupo deve ter-se depositado concomitantemente ao sistema orogênico Brasiliano II, após ca. 647
Ma (U-Pb SHRIMP, em zircão detrítico), que culminou com a
formação de um cinturão de cisalhamento transcorrente (Faixa
Seridó), em regime transpressivo em sua parte central e oeste,
e transtrativo na parte leste-sudeste. Um expressivo plutonismo
granítico sin a tardiorogênico calcialcalino rico em K e
peraluminoso deu origem a dezenas de intrusões graníticas,
que parecem responsáveis pelos jazimentos minerais de W e
Au nos skarns, bem como pela grande diversidade de
jazimentos minerais, hidrotermal e pegmatítico, dessa faixa.
Na Subprovíncia da Zona Transversal, a Faixa Cachoeirinha,
segundo dados isotópicos U-Pb SHRIMP, em zircões detríticos,
tem idade máxima no intervalo 630–620 Ma. Para Medeiros et
al. (2001) a formação superior Serra do Olho d´Água ter-se-ia
depositado sintectonicamente em bacia do tipo pull-apart ou
piggy-back. A Formação Santana dos Garrotes provavelmente
foi depositada no Brasiliano I, há cerca de 730 Ma.
Concomitantemente à colisão oblíqua da Faixa Sergipana,
desenvolveu-se na Zona Transversal uma tectônica de escape,
que gerou a rede anastomosada de zonas de cisalhamento
transcorrente, em um estilo dominó. É possível que a evolução
final do Neoproterozóico esteja em grande parte associada a
este cinturão de cisalhamento, desenvolvendo-se bacias
preenchidas por sedimentos “flyschóides” e uma variada
granitogênese, entre 640 e 540 Ma.

Província Tocantins
A Província Estrutural Tocantins (Almeida et al. 1977),
localizada na região central do Brasil, constitui um sistema
de orógenos brasilianos, caracterizados por cinturões de dobras
e empurrões denominados de faixas Brasília, Paraguai e
Araguaia, resultantes da convergência e colisão de três blocos
continentais: Cráton Amazonas, a oeste; Cráton São Francisco,
a leste; e Cráton Paranapanema, a sudoeste, encoberto pelas
rochas da Bacia do Paraná.
O embasamento da província é composto por terrenos
arqueanos e paleoproterozóicos, anteriormente atribuídos ao
Maciço Mediano de Goiás (Almeida, 1967), retrabalhados
durante o Ciclo Brasiliano.
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Nesse contexto, Fuck et al. (1993) e Fuck (1994)
propuseram a compartimentação da Província Tocantins nas
seguintes unidades tectônicas: Zona Cratônica, Faixa Brasília,
Maciço de Goiás, Arco Magmático do Oeste de Goiás e Faixa
Paraguai–Araguaia. Nessa proposta, individualizaram o Maciço
de Goiás como um microcontinente envolvido nos processos
colisionais brasilianos e destacaram deste uma faixa de
acresção crustal Neoproterozóica, denominada de Arco
Magmático de Goiás (Pimentel et al. 1991a; Pimentel e Fuck,
1994). Esses autores identificaram na Faixa Brasília dois
segmentos distintos (zonas externa e interna) que se
diferenciam pela intensidade deformacional a que foram
submetidos e por apresentarem polaridade metamórfica
crescente em direção à zona interna da faixa.
No Estado de Goiás, Lacerda Filho et al. (1999)
apresentaram compartimentação tectônica da Província
Tocantins, na qual individualizaram os seguintes terrenos de
idades distintas, que se amalgamaram durante a colagem
brasiliana: Terreno Granito–Greenstone e Rifte Intracontinental,
representados pelas entidades mais antigas, de idade arqueana
a paleoproterozóica, envolvidas nos processos tectônicos
brasilianos; Faixas de Dobramentos (Brasília, Paraguai e
Araguaia); Arco Magmático de Goiás; Coberturas Cratônicas
Neoproterozóicas; e Coberturas Fanerozóicas, representadas
pelas bacias do Paraná, Espigão-Mestre e pelos sedimentos
das formações superficiais (Bacia do Bananal).
Pimentel et al. (2000) reconheceram os seguintes domínios
pré-cambrianos na parte central da Província Tocantins: Terreno
Arqueano Crixás–Goiás, interpretado como pequeno bloco
continental alóctone; Embasamento Siálico Paleoproterozóico,
representado por ortognaisses e seqüências metavulcanossedimentares, na região de Almas–Dianópolis; o Complexo de
Alto Grau Anápolis–Itauçu; Complexos Máfico-Ultramáficos
Acamadados Paleo-mesoproterozóicos (Barro Alto,
Niquelândia, Canabrava) e seqüências metavulcanossedimentares associadas; e Arco Magmático de Goiás, do
Neoproterozóico.
Neste trabalho, reunindo as informações geológicas,
geocronológicas e gravimétricas disponíveis, são identificados
os seguintes domínios tectônicos na Província Tocantins:
1) Terrenos Granito-Greenstone Arqueanos e Domos TTG (Bloco
Crixás–Goiás e Domo Gnáissico de Colméia); 2) Domínio Porto
Nacional–Nova Crixás (remanescentes de Embasamento
Arqueano/Paleoproterozóico; 3) Faixa Móvel Paleoproterozóica
Dianópolis–Silvânia; 4) Complexos Máfico-Ultramáficos
Acamadados de Goiás (Canabrava, Niquelândia e Barro Alto);
5) Bacia Rifte Paleoproterozóica (grupos Araí–Serra da Mesa);
6) Remanescentes de Crosta Oceânica (Domínio PalmeirópolisJuscelândia); 7) Orógenos Brasilianos (faixas Paraguai,
Araguaia e Brasília, e Arco Magmático de Goiás); e 8) Terreno
de Significado Tectônico Duvidoso (Fig. V.12).

Terrenos Granito-Greenstone Arqueanos
e Domos TTG
O registro litotectônico mais antigo da Província Tocantins é
do Mesoarqueano (2,88 a 2,84 Ga) e corresponde a bloco
alóctone, formado por terrenos granito-greenstone e domos
TTG, com associações vulcanossedimentares de ocorrência
restrita, preservadas em calhas sinformais.
O Bloco Crixás-Goiás ocupa área aproximadamente elíptica,
com eixo principal NE/SW, localizada entre as cidades de Crixás
e Goiás. O Bloco é constituído pelos complexos granitognáissicos de Uvá, Caiçara, Anta (Gnaisse Crixás-Açu, Tonalito
Tocambira, Gnaisse Águas Claras), Caiamar, Moquém e Hidrolina
(Jost et al. 1999) com idades U-Pb em zircão variando de 2,84
a 2,70 Ga (Queiroz et al. 1999; Pimentel et al. 2000) e por
estreitas faixas de seqüências tipo greenstone belt (grupos
Crixás, Pilar de Goiás, Guarinos e Goiás Velho), com idades
Pb-Pb de 2,86 e 2,72 Ga (Arndt et al. 1989; Moura, 1992).
As seqüências estratigráficas dessas faixas exibem, na unidade
inferior, rochas metavulcânicas ultramáficas komatiíticas e
tholeiíticas (Sabóia, 1979; Kuyumjian e Dardenne, 1982); na
unidade intermediária, predomínio de metabasaltos tholeiíticos
almofadados; e, na unidade superior, rochas metassedimentares químicas e detríticas, às vezes com rochas piroclásticas
associadas (Sabóia, 1979; Kuyumjian, 1981; Danni et. al. 1986;
Danni e Jost, 1986; Jost e Oliveira, 1991; Danni, 1988; Pulz,
1990; Fortes, 1991; Magalhães, 1991; Fortes e Nilson, 1991;
Magalhães e Nilson, 1993). Capeando em discordância nessas
seqüências, ocorre a unidade sedimentar clástica da Seqüência
Serra do Cantagalo e a unidade sedimentar exalativa (sedex)
da Seqüência Morro Escuro, que marcam o fim da evolução
dessas seqüências arqueanas.
A relação de contato entre os domos gnáissicos e os
greenstone belts geralmente é tectônica, marcada por zonas
de cisalhamento dúcteis oblíquas de direção em torno de NW–
SE e contracionais de alto e baixo ângulo. Entretanto, no
Tonalito Tocambira, observam-se contatos típicos de intrusão
(Jost et al. 1995).
Esses terrenos também são encontrados em pequenas
áreas na porção centro-norte da Faixa Araguaia, representados
pelos domos gnáissicos Colméia, Lontra, Grota Rica e Xambioá,
com idades U-Pb e Pb-Pb variando entre 2,87 a 2,84 Ga (Moura,
1992; Moura e Gaudete, 1999).
Entre as seqüências greenstone belt apenas os
metakomatiítos do Grupo Crixás foram datados e forneceram
idades isocrônicas Sm-Nd de 2,82 ± 0,098 Ga, e Pb-Pb de
2,72 ± 0,140 Ga (Arndt et al. 1989), e isócrona Sm-Nd de 3,00
± 0,09 Ga (Fortes et al. 2002), indicando idade mais antiga.
Dados isotópicos obtidos em titanita do Gnaisse CrixásAçu (Bloco de Uvá) revelam idades U-Pb de 2,71 e 2,01 Ga
(Pimentel et al. 2000), que podem representar respectivamente
o metamorfismo dos eventos Jequié e Transamazônico que
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Figura V.12 – Domínios tectônicos e principais estruturas da Província
Tocantins. XG – Sistema Xambioá–Gurupi; LT – Lineamento
Transbrasiliano; IP – Inflexão dos Pirineus; MB – Lineamento Morporá–
Novo Brasil; NM – Nappe Maratá; SP – Sistema Paraná; NA – Nappe de
Araxá

Figure V.12 – Tectonic domains and main structures of the Tocantins
Province. XG – Xambioá–Gurupi Province; LT – Transbrasiliano Lineament;
IP – Pirineus Inflexion; MB – Lineamento Morporá–Novo Brasil; NM –
Nappe Maratá; SP – Sistema Paraná; NA – Nappe de Araxá
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atuaram na região. A idade U-Pb de 590 ± 10 Ma (Queiroz et
al. 1999), em zircão metamórfico de gnaisse granodiorítico
do Bloco Moquém, que intrude metabasaltos do Grupo Guarinos,
registra o evento colisional do Brasiliano.

Domínio Porto Nacional – Nova Crixás
(Remanescente do Embasamento
Arqueano/Paleoproterozóico)
Esse Domínio compreende faixa de direção NE–SW de gnaisses
de médio a alto grau metamórfico, denominado de Domínio
Porto Nacional–Nova Crixás. Essa faixa, que ocorre a oeste de
Porangatu e estende-se para nor-nordeste até a região de
Porto Nacional, constitui o embasamento das rochas
metassedimentares neoproterozóicas da Faixa Araguaia.
Fuck et al. (2001), com base em dados isotópicos U-Pb
SHRIMP e Sm-Nd, subdividem os terrenos do sudeste do Estado
de Tocantins em três blocos crustais: Arraias–Natividade
(2,4 Ga), Porto Nacional (2,2 Ga) e Arco Magmático de Goiás
(0,8 Ga). Segundo esses autores, os terrenos de Porto Nacional
são constituídos pelas rochas dos complexos Porto Nacional e
Rio dos Mangues e pelos gnaisses que se estendem para SW,
em direção à região de Alvorada.
Nesse contexto, a unidade tectônica denominada Domínio
Porto Nacional–Nova Crixás é representada pelas seguintes
unidades: (i) gnaisses e granulitos do Complexo Porto Nacional,
gerados a temperaturas de 760 a 860°C e pressões de 6,0 a
8,7 kbar, a uma profundidade média em torno de 30 a 35 km
(Gorayeb, 1996); (ii) ortognaisses e rochas calcissilicáticas do
Complexo Rio dos Mangues e Ortognaisse Pontal (2,10 Ga); os
dados isotópicos dos dois complexos apresentam idades U-Pb
SHRIMP de 2,2 Ga (Fuck et al. 2001) e U-Pb de 2,15 Ga (Gorayeb
et al. 2000), Complexo Granulítico Porangatu com idade
isocrônica Sm-Nd de 3,0 Ga (Pimentel et al. 1998a); (iii) as
seqüências metavulcanossedimentares Rio do Coco e Serra do
Tapa, esta última com idade Pb-Pb de 2,05 Ga (Gorayeb et al.
2001) e os granitóides da Suíte Serrote, de ambiente
extensional, com idade 1,85 Ga (Souza e Moura, 1996).
A estruturação desse domínio é assinalada por importante
sistema transcorrente de natureza dúctil-rúptil, com
componente de movimento dextral ao longo da direção N20°–
30°E, subparalelo ao trend do Lineamento Transbrasiliano
(Schobbenhaus et al. 1975a).
A Seqüência Metavulcanossedimentar Serra do Tapa está
embutida tectonicamente nas rochas do Grupo Baixo Araguaia,
sendo balizada por grandes falhas de empurrão com direção
N–S, relacionada a colisão oblíqua contra o Cráton Amazonas
(Costa et al. 1988; Abreu et al. 1994). O estágio compressional
envolveu transporte tectônico para WNW, com falhas de direção
WNW–ESE, funcionando como zonas de cisalhamentos
transcorrentes sinistrais.

Faixa Móvel Paleoproterozóico Dianópolis–
Silvânia
A Faixa Móvel Paleoproterozóica Dianópolis–Silvânia
compreende um segmento de crosta continental que constitui
o embasamento da Faixa Brasília, situada na porção leste dos
estados de Goiás e Tocantins (Fig. V.12). Essa faixa encerra:
(i) os complexos de ortognaisses graníticos de Almas–
Cavalcante; (ii) as seqüências metavulcanossedimentares
(Riachão do Ouro, São Domingos e Silvânia) e a Formação
Ticunzal; e (iii) ortognaisses migmatíticos e granitóides
intrusivos. No contexto dessas unidades litoestratigráficas são
identificadas associações litotectônicas que caracterizam uma
margem ativa de placa.
A região nordeste de Goiás e a sudeste do Tocantins
estão caracterizadas por estreitas faixas de rochas
supracrustais, orientadas nas direções N20°E e N20°W,
representadas pelas seqüências vulcanossedimentares Riachão
do Ouro (Correia Filho e Sá, 1980; Costa, 1984; Cruz e
Kuyumjian, 1998), São Domingos (Teixeira et al. 1982; Faria
et al. 1986) e Formação Ticunzal (Marini et al. 1978; Danni e
Fuck, 1981). Apresentam-se intrudidas por suítes graníticas
TTG, de afinidade calcialcalina (Cruz, 1993) do Complexo
Almas–Cavalcante, que incluem os ortognaisses dos terrenos
Almas–Dianópolis (Correia Filho e Sá, 1980; Costa, 1984;
Cruz, 1993; Cruz e Kuyumjian, 1998), com idades U-Pb SHRIMP
de 2,2 e 2,4 Ga (Cruz et al. 2000; Fuck et al. 2001), AlmasConceição do Tocantins (Padilha, 1984), Arraias–Natividade
(Fuck et al. 2001) e Cavalcante–Teresina de Goiás–Nova Roma
(Botelho, 1992; Botelho et al. 1993).
O Complexo Almas–Cavalcante representa a unidade
paleoproterozóica mais extensa desse domínio e consiste em
duas suítes TTG (Cruz, 1993): i) uma, a hornblenda, mais
antiga, derivada do manto e intrusiva na seqüência
metavulcanossedimentar Riachão do Ouro; e ii) a outra, a
biotita, mais jovem, de baixo Al, derivada de fusão parcial de
metabasalto (Cruz e Kuyumjian, 1996). Ambas são intrudidas
por corpos de granitos metaluminosos a peraluminosos.
Associam-se a esses terrenos as rochas do Complexo Granulítico
Uruaçu corpos máfico-ultramáficos e granitos paleoproterozóicos.
Esses terrenos também são encontrados na região central
do Cinturão Brasília, entre Itaguaru e Pires do Rio,
representados pelo Arco-Magmático Silvânia (Fischel et al.
2001), que engloba a Seqüência Silvânia (Valente, 1986) e a
Associação Ortognáissica Migmatítica (Lacerda Filho e Oliveira,
1995) com idades U-Pb SHRIMP de 2,11 Ga e 2,08 Ga,
respectivamente (Fischel et al. 2001).
As seqüências metavulcanossedimentares, em geral,
distribuem-se de forma descontínua e consistem as seguintes
associações litotectônicas: (i) associação metavulcanossedimentar (e.g. Grupo Riachão do Ouro) em que dominam

V. Geotectônica do Escudo Atlântico

rochas metavulcânicas máficas (com ultramáficas subordinadas), constituída de metabasaltos com estruturas pillow
e tremolita-clorita xistos, de afinidade tholeiítica a komatiítica
(Cruz e Kuyumjian, 1996), que pode ser interpretada como
remanescente de crosta oceânica da fase extensional, préorogênica; e (ii) associação metavulcanossedimentar (e.g.
Silvânia, São Domingos) em que dominam as rochas
metavulcânicas félsicas e seus derivados vulcanoclásticos, que
compreendem metandesito, metadacito, metabasalto, anfibólio
xisto, quartzo-feldspato xisto, feldspato xisto, carbonato xisto,
grafita xisto, metatufo, filito, quartzito ferruginoso, BIF e
mármore. Nessa associação, considerada como de ambiente
de arco de ilhas, os metabasaltos mostram afinidade tholeiítica
a calcialcalina (Freitas e Kuyumjian, 1995).
No segmento setentrional da Faixa Móvel Paleoproterozóica
Dianópolis–Silvânia, no domínio do Complexo Almas–
Cavalcante, a deformação apresenta natureza dúctil e dúctilrúptil, materializada em três sistemas principais de zonas de
cisalhamentos transcorrentes de alto ângulo, com direções
N10°–20°W, N0°–20°E e N20°–30°E, balizadas por faixas de
milonitos e ultramilonitos. Segundo Cruz (1993), essa tectônica
transcorrente instalou-se durante o primeiro evento
metamórfico, no intervalo de temperatura e pressão entre
576 ± 46 e 632 ± 60oC e de 3,9 ± 2 a 4,4 ± 2 kbar e propõe
evolução metamórfica e deformacional relacionada a evento
de colisão oblíqua entre duas placas, finalizando o evento de
subducção que originou as suítes TTG1 (a hornblenda) e TTG2
(a biotita). O elevado gradiente geotérmico em ambiente de
arco magmático seria então responsável pela alta razão T/P
do segundo evento metamórfico.
No segmento meridional, na região de Silvânia, o estilo
deformacional é marcado pela convergência e colisão entre
blocos litosféricos da infra-estrutura e supra-estrutura
transportados e projetados em direção ao Cráton São Francisco,
ocasionando uma fase tectônica transcorrente sinistral de
direção em torno de N50°W, de natureza dúctil, responsável
pelo paralelismo das unidades geológicas e de desenvolvimento
de faixas miloníticas a ultramiloníticas.
Em resumo, os dados geológicos, geoquímicos e isotópicos
(U-Pb, Pb-Pb e Sm-Nd) das associações litotectônicas,
identificadas em domínios autóctones e em terrenos alóctones
paleoproterozóicos caracterizam a seguinte evolução tectonomagmática para a Faixa Móvel Paleoproterozóica Dianópolis–
Silvânia: (i) vulcanismo máfico-ultramáfico, tholeiíticokomatiítico, pré-orogênico, de seqüência metavulcanossedimentar (Grupo Riachão do Ouro), interpretada como
remanescente de crosta oceânica, com idade mínima de
2,27 Ga; (ii) suíte TTG intra-oceânica (tonalítica a hornblenda),
com idade máxima de 2,27 Ga; (iii) suítes plutônicas e
vulcânicas, de afinidade calcialcalina, com variados graus de
contaminação crustal, no intervalo de 2,2–2,1 Ga (suíte TTG a
biotita do Complexo Almas–Cavalcante; seqüência

metavulcanossedimentar Silvânia); e (iv) suítes ortognáissicomigmatítica e granítica peraluminosa de ca. 2,05 ± 0,05 Ga,
que marcam a fase colisional do orógeno. Esse quadro registra
a evolução completa de um ciclo de Wilson, com abertura e
fechamento de oceano, geração de arcos magmáticos plutônico
e vulcânico relacionados à subducção de crosta oceânica e
colisão. Todos esses eventos aconteceram durante o Riaciano,
regidos pela colagem orogênica Riaciana (transamazônica).

Complexos Máfico-Ultramáficos de Goiás
Ao final da colagem riaciana (± 2,05 Ga), estabeleceram-se,
na plataforma então formada, processos tafrogênicos, com
desenvolvimento de riftes intracontinentais (Nilson et al.
1994). As intrusões máfico-ultramáficas, denominadas de
complexos de Cana Brava, Niquelândia e Barro Alto, são
interpretadas com base nos dados geoquímicos e petrológicos
(Nilson et al. 1996) e nas informações geocronológicas
(Correia et al. 1997a, 1997b; Ferreira Filho e Pimentel, 1999),
como a fase inicial de um grande rifte intracontinental do
Paleoproterozóico (Ferreira Filho e Naldrett, 1993). Esses
complexos apresentam-se em três grandes corpos separados
entre si, em um arranjo crustal curvilinear de direções NS e
NNE, com extensão de 350 km (Fig. V.12).
Eles exibem porção basal caracterizada por zona máfica
inferior, uma unidade ultramáfica intermediária e uma zona
máfica superior, geradas em diferentes pulsos magmáticos e
submetidas a deformação e metamorfismo de alto grau,
progressivo, de fácies anfibolito a granulito, durante o Ciclo
Brasiliano (Ferreira Filho et al. 1992; Suita, 1996; Correia et
al. 1996, 1997a, 1997b; Lima e Nilson, 1996; Lima, 1997,
Ferreira Filho e Pimentel, 1999).
Esses complexos compreendem dois sistemas magmáticos
acamadados, com termos petrológicos semelhantes e de
idades distintas, um inferior mais antigo, ao qual estão
associadas mineralizações de elementos do grupo da platina
(EGP), importantes jazidas de níquel silicatado de Niquelândia
e Barro Alto, o depósito de amianto de Canabrava (Dardenne
e Schobbenhaus, 2001) e outro superior mais jovem (Ferreira
Filho, 1995; Ferreira Filho et al. 1998). O contato tectônico
entre os dois sistemas magmáticos é representado por uma
grande descontinuidade crustal, confirmada pelos dados
geocronológicos (Correia et al. 1996, 1997a; 1997b; Ferreira
Filho e Pimentel, 1999).
A idade do posicionamento desses complexos é ainda
muito discutida. A unidade granulítica acamadada basal (zonas
inferior, intermediária e superior, presentes nos três complexos)
forneceu idades em torno de 2,0 Ga, com base em dados UPb SHRIMP, Sm-Nd e Re-Os (Fuji, 1989; Correia et al. 1997a,
1997b). Idades U-Pb e Sm-Nd entre 794 e 770 Ma, obtidas
nesses complexos, são interpretadas como relacionadas ao
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principal pico metamórfico que ocorreu durante o evento
colisional do Brasiliano I, entre 730 a 800 Ma. Segundo Winge
e Danni (1995), o auge do metamorfismo granulítico ocorreu
em condições de PT entre 7 a 8,5 kbar e 700 a 900°C, em
profundidades inferiores a 30 km.
As séries acamadadas superiores das intrusões de
Niquelândia (Serra dos Borges) e Barro Alto (Serra da
Malacacheta) mostram idades mais jovens que 1,3 Ga (Fuck et
al. 1989; Suita et al. 1994a, 1994b; Ferreira Filho e Pimentel,
1999). Esses dados sugerem que as intrusões das serras dos
Borges e da Malacacheta podem representar a fase rifte que
evoluiu progressivamente, durante o Ectasiano, para bacia
oceânica, representada pelas seqüências vulcanossedimentares
Palmeirópolis, Indaianópolis e Juscelândia, cujos basaltos são
interpretados como protólitos tholeiíticos do tipo MORB (Moraes,
1997; Araújo e Nilson, 1987; Danni e Kuyumjian, 1984).
A estruturação desses terrenos ocorreu no Ciclo Brasiliano
e é caracterizada por uma tectônica compressional, com esforço
dirigido de oeste para leste contra o Cráton São Francisco.
As rampas frontais, de direção em torno de N–S, colocaram
por cavalgamento rochas das seqüências vulcanossedimentares
(Palmeirópolis, Indaianópolis e Juscelândia) sobre as rochas
dos Complexos Máfico-Ultramáficos Acamadados e estes sobre
rochas granito-gnáissicas do Complexo Almas–Cavalcante
situadas à leste. Essa deformação progressiva gerou forte
imbricamento e alçamento dos níveis infracrustais com
exumação de terrenos granulíticos, o que resultou em arranjo
linear de direção submeridiana, denominado por Hasui et al.
(1994) de Sutura Ceres.

Bacia Rifte Paleoproterozóica (Grupos Araí–
Serra da Mesa)
Com o prosseguimento da tafrogênese Estateriana,
desenvolveu-se a fragmentação da crosta continental com
geração de bacias rifte, paleo a mesoproterozóicas e
magmatismo anorogênico, este representado pelas rochas do
Grupo Araí e pelos granitos da província Estanífera de Paraná
e Tocantins. A evolução é marcada por bacias rifte que
evoluíram para bacias intracratônicas, preenchidas por
sedimentos associados a vulcanismo continental bimodal, coevo
com intrusões de corpos graníticos anorogênicos, processo
que teve seu início por volta de 1,8 Ga (Pimentel et al. 1991b).
Essas bacias estão representadas pelas seqüências de rochas
metassedimentares e metavulcanossedimentares dos grupos
Araí, Natividade, Serra da Mesa e Serra Dourada.
O Grupo Araí (Barbosa et al. 1969) é bem desenvolvido
nas áreas de Cavalcante, Teresina de Goiás, Monte Alegre e
Arraias. Esse grupo consiste de sedimentos psamíticos e
psefíticos, com intercalações de pelitos e rochas vulcânicas
máficas a félsicas na parte basal (Formação Arraias) e, na

parte superior, de sedimentos pelíticos, químicos e espessas
camadas de psamitos (Formação Traíras). Dardenne (2000)
define os seguintes ambientes na evolução do Grupo Araí: (i)
uma seqüência continental pré-rifte (sedimentos eólicos e
fluviais); (ii) uma seqüência sinrifte (conglomerados aluviais
e brechas intraformacionais com intercalações de rochas
vulcânicas); e (iii) uma seqüência marinha transgressiva pósrifte (pelitos, quartzitos e, localmente, lentes de rocha
carbonática).
O vulcanismo alcalino félsico foi datado em 1,77 Ga (U-Pb
em zircão; Pimentel et al. 1991b). Dados geoquímicos e
geocronológicos (Pimentel et al. 1991b; Botelho et al. 1993;
Botelho, 1992) indicam a existência de duas gerações de
granitos estaníferos. A primeira, contemporânea ao vulcanismo
de 1,77 Ga (U-Pb em zircão), compreende a suíte granítica
estanífera G1, constituída por uma fácies de biotita granito
porfirítico de grã média a grossa e outra de leucogranito
equigranular. A segunda geração, mais jovem, em torno de
1,60 Ga (U-Pb e Pb-Pb em zircão), é relacionada à reativação
do rifte e inclui a suíte granítica G2, de caráter peraluminoso,
constituída por uma fácies de biotita granito e outra de topázioalbita granito. Esta segunda suíte hospeda as mineralizações
de estanho e índio. Ambos os grupos de granitos têm baixos
valores de εNd (para a idade de cristalização) que indicam
protólitos derivados de fusão parcial de material crustal
paleoproterozóico (Pimentel et al. 2000).
Após a sedimentação continental sinrifte, ocorreu
importante transgressão marinha pós-rifte, constituída por
camadas de quartzito e metapelitos depositados em plataforma
rasa, pertencentes aos grupos Serra da Mesa e Serra Dourada,
que constituem os equivalentes metamórficos dos sedimentos
marinhos do Grupo Araí (Braun e Baptista, 1978; Dardenne et
al. 1981; Marini et al. 1984; Dardenne, 2000) e do Grupo
Natividade (Gorayeb et. al. 1988).
Precedendo à formação dessas bacias estaterianas, mas
no mesmo contexto geotectônico, ocorreu na Província
Tocantins outra bacia rifte, mais antiga, do Orosiriano,
preenchida por seqüências vulcanossedimentares representadas
por psamitos imaturos e rochas vulcânicas félsicas a
intermediárias da Formação Monte do Carmo, com idade de
2,0 Ga (Correia et al. 1996).
Em geral, as zonas de cisalhamentos contracionais dúcteis,
de direção N-S, com variações para NNE e NNW, foram
reativadas em regime dúctil-rúptil como transcorrências dextrais
(NS e NNE) e sinistrais (NNW), durante as orogêneses
brasilianas. Na região de Almas–Cavalcante cavalgam quartzitos basais do Grupo Araí, bem como rochas metassedimentares
do Grupo Natividade, em ambos os casos por meio de falhas
inversas. Nas bordas das Serras Natividade e Pindorama, as
camadas sedimentares apresentam dobras anticlinais e
sinclinais suaves e amplas, de eixos com caimento para NNE,
subparalelas às grandes falhas transcorrentes dextrais.
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Na região da Serra da Mesa, os litótipos do Arco Magmático
Mara Rosa cavalgam as rochas sedimentares do Grupo Serra
da Mesa por meio de grandes falhas de empurrão de direção
geral submeridiana, com vergência para leste, em direção ao
Cráton São Francisco. Na região entre Uruaçu e Cachoeira de
Goiás, rochas metassedimentares dos grupos Serra da Mesa e
Serra Dourada cavalgam os terrenos granito-greenstone
arqueano do Bloco Crixás-Goiás, como resultado de esforços
compressivos de SE para NW.

Remanescentes de Crosta Oceânica
As seqüências metavulcanossedimentares Palmeirópolis
(Fiqueiredo et al. 1981), Indaianópolis (Danni e Leonardos,
1978) e Juscelândia (Fuck et al. 1981), localizadas na margem
oeste dos complexos máfico-ultramáficos Canabrava,
Niquelândia e Barro Alto, constituem remanescentes de crosta
oceânica de idade mesoproterozóica.
As seções estratigráficas estabelecidas para as três
seqüências mostram perfeita correlação entre elas: i) uma
unidade inferior constituída de metabasalto (anfibolito de grã
fina) com estrutura almofadada e intercalações de metachert
e formação ferrífera, eventualmente contendo depósito de
sulfeto maciço de Zn-Cu-Pb; ii) uma unidade média de rochas
metavulcânicas félsicas, metatufos, corpos subvulcânicos de
composição intermediária, feldspato xisto, muscovita-biotitaquartzo xistos; e iii) uma unidade superior de rochas
metassedimentares pelíticas e químicas. Os resultados dos
estudos geoquímicos indicam filiação tholeiítica do tipo MORB
para os metabasaltos da unidade inferior (Araújo, 1986; Araújo
e Nilson, 1987; Brod, 1988; Moraes, 1997, apud Pimentel et
al. 2000). Essas seqüências metavulcanossedimentares se
desenvolveram a partir de rifte intracontinental (Valente, 1992;
Moraes, 1997) e progrediram para bacias de piso oceânico.
Provavelmente, esses remanescentes de crosta oceânica
representam o testemunho de uma calha proto-oceânica
(Leeder, 1995), a exemplo do mar Vermelho.
Dados isotópicos Pb-Pb e U-Pb indicam idade de 1,25 Ga
para a Seqüência Palmeirópolis e 1,29 Ga para Indaianópolis
(Pimentel et al. 2000). Segundo Dardenne (2000), o vulcanismo
pode ter sido contemporâneo às intrusões gabro-anortosíticas
que ocorrem na parte oeste dos complexos Barro Alto e
Niquelândia, com idade U-Pb e Sm-Nd de cerca de 1,3 Ga
(Suita, 1998).
No Neoproterozóico, essas associações litotectônicas foram
afetadas por metamorfismo da fácies anfibolito e deformadas
por sistema de cavalgamento de direção em torno de N–S,
com vergência para leste, em direção ao Cráton São Francisco.
Nesse contexto, rochas metassedimentares do Grupo Serra da
Mesa, a oeste, estão empurradas sobre rochas metavulcanossedimentares de Palmeirópolis, Indaianópolis e Juscelândia,

e estas sobre rochas dos complexos Máfico-Ultramáficos
Acamadados de Goiás, a leste. Progressivamente, ocorreu o
desenvolvimento de zonas transcorrentes dextrais, de direção
N20°–30°E, em regime dúctil e rútpil-dúctil (Valente, 1992),
relacionadas ao Lineamento Transbrasiliano.
Remanescentes de crosta oceânica, atribuídos ao
Neoproterozóico, são encontrados subordinadamente na porção
leste da Faixa Paraguai, onde são nomeados de Seqüência
Nova Xavantina, representam a base do Grupo Cuiabá e
caracterizam fase embrionária de abertura de bacia oceânica
na Faixa Paraguai. Essa seqüência ocorre balizada por falhas
transcorrentes dextrais, de direção ENE, subparalelas à Zona
de Cisalhamento dos Araés (Martinelli et al. 1997). Na Faixa
Brasília, esses remanescentes estão representados pelos
ultramafitos ofiolíticos do tipo Morro Feio, do Grupo Araxá
(Mello e Berbert, 1969; Pena et al. 1975; Drake Jr., 1980;
Nilson, 1984; Leonardos et al. 1990; Brod et al. 1991; Dardenne
et al. 1992; Strieder, 1993; Hasui et al. 1994; Pimentel et al.
1995; Seer, 1999). Na Faixa Araguaia, esses remanescentes
são reconhecidos como Complexo Máfico-ultramáfico Quatipuru
(Teixeira, 1996), com idade Sm-Nd ca. 757 Ma e valores de
εNd +6.6, (Paixão et al. 2002), e Seqüência Serra do Tapa
(Souza e Moreton, 1995), um possível remanescente de crosta
oceânica paleoproterozóica, de idade 2,08 a 2,05 Ga, Pb-Pb
(Gorayeb et al. 2001).

Orógenos Brasilianos
Na Província Tocantins é identificado conjunto de orógenos
denominados faixas Brasília, Paraguai e Araguaia, Arco
Magmático de Goiás e correlativos, cujo desenvolvimento está
relacionado às orogêneses do Pan-Africano/Brasiliano. Essa
evolução envolve história pré-orogênica marcada inicialmente
pela sedimentação de seqüências terrígenas e carbonáticas
em ambientes plataformais; e, depois, pela geração de crosta
oceânica, seguida pelo desenvolvimento de terrenos do tipo
arco-de-ilhas e magmatismo associado no estágio orogênico
acrescionário. Na fase colisional, essas faixas experimentaram
metamorfismo, deformação e amalgamação de diferentes
terrenos às margens continentais. Elas exibem uma evolução
similar à das faixas orogênicas modernas, geradas por meio
de mecanismos de tectônica de placas (Pimentel e Fuck, 1992;
Fuck et al. 1994; Trompette, 1994).
O arcabouço estrutural dessas faixas é marcado por sistemas de cavalgamentos regionais, com vergência para as zonas
cratônicas e sistemas transcorrentes, arcabouço esse que
estruturado durante a inversão dessas bacias marginais pelas
orogêneses brasilianas. Esses eventos imprimiram um caráter
diferencial na deformação, que é mais intensa nas zonas internas dessas faixas e diminui em direção às zonas cratônicas.
Essa estruturação complexa é o resultado da diversidade
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geológica e reflete o posicionamento e o nível crustal em que
se desenvolveram as estruturas, que promoveram o
imbricamento tectônico das unidades envolvidas e colocaram
lado a lado terrenos do embasamento e rochas supracrustais
(Fuck et al. 1993; Fuck, 1994; Alvarenga e Trompette, 1993;
Fonseca et al. 1995; Souza e Moreton, 1995; Freitas-Silva,
1996; Gorayeb et al. 2000).

Faixa Brasília
O Cinturão de Dobramentos Brasília situa-se na porção oriental
da Província Tocantins (Fig. V.12) e na borda oeste do Cráton
São Francisco (Almeida, 1977). Ele apresenta uma extensão
de aproximadamente 1.000 km na direção geral N–S,
prolongando-se desde o sul do Estado do Tocantins, pelo Estado
de Goiás, até a porção oeste de Minas Gerais, na região de
Guaxupé, onde se interfere com orógenos brasilianos da
Província Mantiqueira, a sudeste, que é recoberta pelas rochas
da Bacia do Paraná, a oeste.
Essa faixa é caracterizada por associações de rochas
metassedimentares de margem passiva e metavulcanossedimentares, deformadas em regime progressivo durante a
colagem Brasiliana (Freitas-Silva, 1996; Fonseca et al. 1995),
com desenvolvimento de sistemas de dobras, empurrões e
imbricamentos com vergência para o Cráton São Francisco.
As propostas de compartimentação desse cinturão (Costa
e Angeiras, 1971; Dardenne, 1978; Fuck et al. 1994, 1987;
Fuck, 1994; Marini, 1981; Lacerda Filho et al. 1999), com
base na intensidade dos processos deformacionais e
metamórficos que atuaram na região, distinguem no orógeno
dois domínios principais: a Zona Externa e a Zona Interna; e
áreas restritas de exposições do embasamento granitognáissico.
A Zona Externa é constituída por associação de rochas
metassedimentares (grupos Paranoá e Canastra e formações
Vazante, Paracatu e Ibiá), típicas de ambiente de margem
passiva, de idades meso e neoproterozóicas.
A Zona Interna compreende o Complexo Granulítico
Anápolis–Itauçu e rochas metassedimentares do Grupo Araxá,
tectonicamente imbricadas com rochas do seu embasamento
(Seqüência Silvânia). Sua estruturação é marcada por forte
tectônica tangencial expressa sob a forma de nappes,
materializadas por sistemas de cavalgamento/dobras e
escamas litotectônicas, com vergência dirigida para o Cráton
São Francisco. Essa zona apresenta evidências de uma melange
ofiolítica (Drake Jr., 1980; Strieder e Nilson, 1992; Strieder,
1990, 1993; Fuck et al. 1993; Fuck, 1994).
O Complexo Granulítico Anápolis–Itauçu (Marini et al. 1984)
é constituído por ortognaisses, com idades de cristalização
de 759±9 Ma (U-Pb em zircão), e paragnaisses, com idades
de proveniência entre 950 e 800 Ma (Piuzana, 2002),
metamorfizados na fácies granulítica, com pressões de 6 a 8

kbar e temperatura de aproximadamente 700°C (Lacerda Filho
e Oliveira, 1995; Oliveira, 1997), ocorrendo picos metamórficos
na região norte de Goiânia de 1000 a 1012°C e 9,1 a 9,4
kbars (Moraes et al. 2001). O Complexo Granulítico Anápolis–
Itauçu compõe um segmento tectonicamente imbricado com
as rochas supracrustais da Seqüência Silvânia e com o Grupo
Araxá, desenvolvido durante o evento colisional do Brasiliano
II, em torno de 650 a 630 Ma.
O Complexo Granulítico Anápolis–Itauçu é constituído por
uma mistura de três associações litológicas cogenéticas
distintas: (i) granulitos ortoderivados, nos quais os componentes fazem parte de uma associação de rochas plutônicas
máficas, intermediárias e félsicas (gabro-tonalito-granodiorito),
características típicas de uma série magmática calcialcalina
expandida; (ii) granulitos paraderivados, cujos componentes
são rochas supracrustais (sillimanita gnaisse, granada gnaisse,
rocha calcissilicática, diopsídio mármore, quartzito e gondito),
metamorfizadas na fácies granulito, e associadas a corpos de
leucogranito de fusão crustal; e (iii) complexos máficoultramáficos acamadados (peridotito, piroxenito, gabronoritodiorito, gabro-anortosito, granulito máfico), que preservam
feições reliquiares de texturas de cúmulo e acamamento ígneo,
a exemplo de Goianira e correlatos (Silva e Nilson, 1990).
As rochas metassedimentares do Grupo Araxá apresentam
idades-modelo TDM concentradas nos intervalos de 1,5–1,0 Ga
e 2,0–1,8 Ga, sugerindo duas fontes independentes e distintas
para os seus protólitos sedimentares (Pimentel et al. 2000).
Idades de metamorfismo em torno de 790 Ma e de 630 Ma
marcam os picos colisionais do Brasiliano I e II,
respectivamente. O primeiro metamorfismo é registrado nos
complexos máfico-ultramáficos e granitos sintectônicos de
Maratá (Lacerda Filho et al. 1995; Pimentel et al. 1995); e o
segundo nos granitos sintectônicos Quebra-Anzol na Nappe
de Araxá (Seer, 1999).
A Faixa Brasília, na porção central, é transposta
transversalmente por um sistema de zonas de cisalhamento
dúcteis dextrais, com direção geral em torno de E–W e variação
para NE–SW, que provoca uma brusca mudança nas direções
estruturais da região. Essa feição, denominada de
Megainflexão dos Pirineus, caracteriza-se por megatranscorrência oblíqua, resultado de esforços compressivos de oeste
para leste, responsável pela rotação do Complexo MáficoUltramáfico Barro Alto. Ao sul da Megainflexão dos Pirineus,
na Faixa Brasília, o sistema E–W repete-se em uma série de
zonas dextrais de cisalhamento, paralelas, com larguras de 5
a 10 km, e extensões inferiores a 100 km, denominadas zonas
de cisalhamento de Goiânia, Aragoiânia, Caraíba, Ipameri,
Cristianópolis, Santa Cruz, Pontalina e Ipameri (Barbosa e
Silva, 1992).
A Inflexão dos Pirineus (Fig. V.12) divide a Faixa Brasília
em dois segmentos denominados de setentrional e meridional,
os quais mostram uma evolução distinta e exibem diferenças
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marcantes no arcabouço estratigráfico, estrutural, tectônico
e metalogenético (Costa e Angeiras, 1971; Fuck e Marini,
1981; Fonseca e Dardenne, 1994; Fonseca, 1996).
O segmento setentrional inicia-se próximo ao Distrito
Federal e estende-se para norte, com extensão de mais de
500 km, até a altura do paralelo 11o, abrangendo, assim,
parte dos estados de Goiás e Tocantins. Nessa porção, Fonseca
et al. (1995) identificaram uma série de dobras e empurrões
de direção em torno de NS, resultantes de esforços de oeste
para leste, denominadas de Sistema São Domingos, Front do
Araí, Sistema Paraná, Sistema Rio Maranhão e Sistema Santa
Teresa. A essas feições associam-se sistemas transcorrentes
de menor expressão, responsáveis pela acomodação de grande
parte da deformação, referidos como sistemas Padre Bernardo–
Cocalzinho, São Jorge–Alto Paraíso–Cormari, Cavalcante–
Terezina e Arraias–Campos Belos.
No segmento sul desse cinturão, a estrutura de
imbricamento tectônico é marcada por sistema de rampas
frontais e laterais. As rampas laterais estão condicionadas a
dois grandes sistemas articulados de zonas de cisalhamento
de direção NW–SE e E–W, com movimentação sinistral e dextral,
respectivamente, enquanto as rampas frontais correspondem
a sistema de falhas de empurrão de direção NS, com vergência
para leste, que geraram grandes estruturas de nappes dirigidas
para o Cráton São Francisco (Lacerda Filho e Oliveira, 1995).
No extremo sul da Faixa Brasília, ocorre uma pilha de
nappes deslocadas para ENE (Trouw et al. 1984; Trouw et al.
2000) e compreende dois ambientes geodinâmicos principais
(Campos Neto e Caby, 1999, 2000; Campos Neto, 2000). O
superior e mais interno representa domínio de arco magmático
neoproterozóico, cuja acresção foi controlada pela subducção
para WSW do segmento oceânico da Placa Sanfranciscana sob
a margem ativa da Placa Paranapanema, resultando na extensa
estrutura alóctone da Nappe Socorro-Guaxupé. O ambiente
geodinâmico basal e mais externo envolve escamas das
coberturas neoproterozóicas e do substrato paleoproterozóico
da margem passiva sudoeste da Placa Sanfranciscana, além
de terrenos alóctones. Essa estrutura alóctone é interpretada
como uma extensão sul da Faixa Brasília (Trouw et al. 1984,
Ribeiro et al. 1995, Campos Neto e Caby, 2000) (Fig. V.12).
A Nappe Socorro-Guaxupé representa uma seção de crosta
inferior e intermediária que compreende três unidades distintas
cortadas por granitóides sin a tardi-orogênicos, de assinaturas
químicas e isotópicas compatíveis com magmatismo associado
a arco magmático continental, bem como por corpos sieníticos
pós-orogênicos. A unidade granulítica basal, de composição
essencialmente enderbítica, é tida como derivada de protólitos
ígneos de arco magmático (Campos Neto et al. 1996). Registra
condições metamórficas de alta temperatura-pressão, que
atingem 850°C e 14 kbar (Campos Neto e Caby, 2000). Gnaisses
graníticos anatéticos e migmatitos metaluminosos com
mesossoma diorito-tonalítico caracterizam a unidade diatexítica

intermediária. Têm geração associada à fusão por desidratação
de biotita em níveis crustais intermediários, sob temperaturas
de até 850°C. A unidade migmatítica superior consiste em
pacote de rochas metassedimentares migmatíticas, com
anatexia decrescente em direção ao topo, sob condições de
T=800°C e P=4,5 kbar (Vasconcellos et al. 1991). O padrão
isotópico de Nd registra, para todas as unidades crustais da
nappe, um incremento para oeste-sudoeste dos valores das
idades-modelo TDM, que variam de 1,2–1,6 Ga a 1,8–2,4 Ga.
Idades de ca. 2,8 Ga foram obtidas no oeste da unidade
granulítica basal (Janasi, 1999). A idade do pico metamórfico
na Nappe Socorro-Guaxupé é estimada em cerca de 625 ± 5 Ma,
contemporânea ao magmatismo sinorogênico, de filiação
calcialcalina, mangerítica e peraluminosa. O plutonismo pósorogênico, peralcalino, tem idade de 612 ± 2,5 Ma no lobo
superior da nappe e de 580 Ma no lobo inferior (Töpfner,
1996; Ebert et al. 1996).
Duas seqüências deposicionais principais estão envolvidas
no domínio geodinâmico externo: o Grupo Andrelândia e o
Grupo Carrancas.
O Grupo Andrelândia é caracterizado por metapelitos
hiperaluminosos, com intercalações de metapsamitos e de
metagrauvacas. As metagrauvacas são provenientes de uma
fonte vulcânica de curta residência crustal e filiação calcialcalina
(Campos Neto et al. 1990); registram, em cristais detríticos
de zircão, idades U-Pb SHRIMP da área fonte no intervalo
entre 960–670 Ma (Campos Neto, 2002). Os substratos
paleoproterozóico e arqueano, polimetamórficos (complexos
Amparo e São Gonçalo do Sapucaí, Gnaisse Heliodora e Suíte
Serra de São Gonçalo) constituem-se de ortognaisses tonalíticos
a graníticos e migmatitos e encontram-se encaixados no
interior de rochas metassedimentares, em nappes
sinmetamórficas de alta pressão (ca. 700°C–17 kbar, em
retroeclogitos máficos) que exibem um padrão metamórfico
inverso, até temperaturas de 850–900°C. Nos terrenos
alóctones orientais predominam rochas quartzíticas e gnaisses
aluminosos, desenvolvidos sob condições metamórficas de
ultra-alta temperatura e de média a alta pressão (Vilela, 2000;
Campos Neto, 2002). Ortognaisses TTG arqueanos (Complexo
Mantiqueira) e enderbitos e ortognaisses paleoproterozóicos
encontram-se envolvidos no substrato. O registro metamórfico
das nappes da Seqüência Deposicional Andrelândia evidencia
uma migração orogênica para leste, onde o auge metamórfico
foi atingido entre 610 e 590 Ma (Janasi, 1999; Machado et al.
1996; Fetter et al. 2001; Campos Neto, 2002).
O Grupo Carrancas, uma seqüência alóctone dominada por
rochas metapsamíticas que gradam, para o topo, a micagrafita xisto, é admitido como oriundo da margem passiva
neoproterozóica da borda meridional da Placa Sanfranciscana
(Ribeiro et al. 1995). Encontra-se na base das nappes do Grupo
Andrelândia, sob condições metamórficas de média pressãotemperatura.
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Arco Magmático de Goiás
Compreende um sistema de arcos formados por associação
de rochas metaígneas e metassedimentares, com características geoquímicas e isotópicas similares às associações de
arcos magmáticos intra-oceânicos, e constitui um segmento
de crosta continental juvenil na região central da Província
Tocantins (Pimentel et al. 1991a; Fuck, 1994).
O Arco Magmático de Goiás ocorre na região oeste do Estado
de Goiás e no sul de Tocantins, ocupando uma extensa faixa
com largura de aproximadamente 300 km, separada em dois
segmentos (norte e sul) pelo Bloco Crixás. Limita-se a leste
com as rochas metassedimentares da Faixa Brasília e seu embasamento; a oeste, com as coberturas da Bacia do Bananal; e a
sul, com as rochas sedimentares da Bacia do Paraná (Fig. V.12).
O segmento norte é representado pelo Arco Mara Rosa e
o segmento sul contém uma série de arcos coalescentes entre
as cidades de Bom Jardim de Goiás até Pontalina, no sul de
Goiás. Nesse domínio são identificadas diversas faixas estreitas
de seqüências metavulcanossedimentares, separadas por
terrenos ortognáissicos (graníticos, tonalíticos e granodioríticos), freqüentemente milonitizados e com idade de
860 Ma (Viana et al. 1995).
Essas faixas metavulcanossedimentares compreendem as
seguintes seqüências (e respectivas idades): Seqüência Mara
Rosa (Ribeiro Filho et al. 1978; Arantes et al. 1991, Viana et
al. 1995), formada há cerca de 860 Ma, deformada e
metamorfizada entre 790 e 630 Ma; Seqüência Anicuns–Itaberaí
(Barbosa, 1987; Pimentel et al. 2000), com idade de 860 Ma;
Seqüência Jaupaci (Amaro, 1989; Pimentel e Fuck, 1994;
Pimentel, 1985), com idades U-Pb de 764 Ma (formação) e
metamorfismo em 600 Ma; Seqüência Iporá-Amorinópolis
(Pimentel e Fuck, 1992; Franco et al. 1994), com idades U-Pb
de 636 ± 6 e 597 ± 5 Ma (Pimentel et al. 2000); Seqüência
Arenópolis–Piranhas (Pimentel, 1985), com idades U-Pb de
ca. 929 Ma (formação) e 594 Ma (metamorfismo); e Seqüência
Bom Jardim de Goiás (Costa e Rocha, 1974; Seer, 1985).
Diversos corpos de granitos tardi a pós-tectônicos (590480 Ma) sucedem à justaposição de diferentes segmentos
desses terrenos, geralmente controlados por zonas de
cisalhamentos transcorrentes regionais (Fuck, 1994).
A principal feição estrutural observada nessa unidade
geotectônica é uma foliação milonítica que oblitera as
estruturas anteriores, relacionada a grandes zonas de cisalhamento: (1) de direção N–S, denominada Lineamento Morporá–
Novo Brasil; (2) de direção NW–SE, na região sudoeste de
Goiás; (3) de direção NE–SW, na região de Mara Rosa.

Faixa Araguaia
O Cinturão Araguaia (Almeida et al. 1986) situa-se na porção
setentrional da Província Tocantins e marginal à borda oriental

do Cráton Amazonas e representa a extensão norte do Cinturão
Paraguai–Araguaia (Almeida et al. 1981).
Esse cinturão, que apresenta direção geral N–S, mede
aproximadamente 1.000 km de extensão e cerca de 150 km
de largura, ocorre desde o extremo norte do Estado do Tocantins
até a região de São Miguel do Araguaia, no noroeste de Goiás,
onde é recoberto pelos sedimentos da Bacia do Bananal.
A leste é capeado pelas rochas sedimentares da Bacia do
Parnaíba, enquanto a oeste as rochas metassedimentares dessa
faixa apresentam lâminas de empurrão sobre o Cráton
Amazonas (Fig. V.12).
O Cinturão Araguaia é constituído principalmente por rochas
metassedimentares pelítico-psamíticas, localmente
carbonáticas, atribuídas ao Grupo Baixo Araguaia, que é subdividido em uma zona interna, representada pelas formações
Morro do Campo e Xambioá, e a zona externa, marcada pelas
unidades metassedimentares das formações Pequizeiro e Couto
Magalhães. O cinturão apresenta uma variação no grau
metamórfico, desde xisto-verde baixo, a oeste, a anfibolito,
na porção leste (Moraes Rego, 1933; Barbosa et al. 1966;
Hasui et al. 1975, 1977; Souza e Moreton, 1995; Frasca e
Araújo, 2001; Alvarenga et al. 2000; Gorayeb et al. 2001).
Essas unidades exibem estruturação norte–sul, com
mergulhos suaves a moderados para leste e decréscimo na
granulometria em direção a oeste. Possuem forte foliação
planar transposta, chegando a caracterizar foliação milonítica
com expressivos imbricamentos e repetição de estratos. São
comuns mesodobras e microdobras assimétricas, desenvolvidas
por cisalhamento dúctil progressivo durante a inversão tectônica
da faixa.
Ocorrem subordinadamente corpos alóctones de crosta
oceânica proterozóicas, constituídos por rochas máficoultramáficas das seqüência Serra do Tapa e Quatipuru (Souza
e Moreton, 1995; Teixeira, 1996), além de diversos corpos
graníticos intrusivos (Santa Luzia, Ramal do Lontra) e plútons
alcalinos das suítes Monte Santo e Serra da Estrela.
Na porção norte da Faixa Araguaia, individualizam-se
pequenas porções do embasamento, representadas pelos
domos gnáissicos Colméia, Lontra e Xambioá, o primeiro
(Complexo Colméia), com idades Pb-Pb de 2,85 e 2,84 Ga
(Moura e Gaudette, 1999; Moura e Souza, 1996).
Nessa faixa orogênica, a atuação de esforços progressivos,
tangenciais, dirigidos para W/NW contra o Cráton Amazonas,
proporcionou o desenvolvimento de superfícies de
deslizamentos/descolamentos e cisalhamentos de baixo ângulo
(rampas frontais de direção N-S) que marcam o limite entre
as unidades litotectônicas, as quais são seccionadas por zonas
de cisalhamento de direção NW–SE (Souza e Moreton, 1995),
com o conjunto de estruturas constituindo o Sistema
Compressional Xambioá-Gurupi (Fig. V.12).
No limite sul, com a Faixa Brasília, ocorre importante
estrutura brasiliana, caracterizada por sistema de falhas
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transcorrentes subverticais dextrais, de direção geral N30°E,
denominada de Lineamento Transbrasiliano (Schobbenhaus,
1975a). Essa feição tectônica limita domínios estruturais
distintos, com o segmento norte exibindo movimentação de
nappes para oeste, e o segmento sul, para leste (Fig. V.12 e
Fig. V.17).
Esse sistema de falhas transbrasilianas exibe extensão
continental. As suas sucessivas reativações controlam os
depósitos cambro-ordovicianos do gráben Jaibaras e de
outras bacias correlatas na Província Borborema, o gráben
eopaleozóico Água Bonita, na Província Tocantins, e adentram a Bacia do Paraná. São observadas também reativações neotectônicas desse sistema Transbrasiliano que
condicionam os depósitos sedimentares das Bacias do Bananal
e Pantanal.

Faixa Paraguai e Bacias de Antepaís Associadas
A Faixa Paraguai constitui cinturão móvel do Brasiliano III,
situado na porção ocidental da Província Tocantins (Almeida
et al. 1977), caracterizado por uma seqüência de rochas metassedimentares depositadas na borda sul do Cráton Amazonas
e leste do Bloco Rio Apa, deformados entre 550–500 Ma, com
magmatismo granítico pós-orogênico associado (Suíte São
Vicente) e intrusões alcalinas (Oliveira e Leonardos, 1943;
Almeida, 1945; Maciel, 1959; Oliveira, 1964; Vieira, 1965;
Almeida, 1964, 1965; Figueiredo e Olivatti, 1974; Ribeiro Filho
et al. 1975; Nogueira e Oliveira, 1978; Correa et al. 1979; Luz
et al. 1980; Schobbenhaus e Oliva, 1979; Schobbenhaus e
Soares, 1979; Araújo, 1982; Barros et al. 1982; Almeida,
1984; Boggiani, 1997).
Esta faixa dobrada exibe forma de arco com concavidade
para leste-sudeste, orientado NE–SW no ramo norte e N–S no
segmento sul, com extensão de 1.500 km e largura média de
300 km. Estende-se desde a região de Nova Xavantina–MT,
passando pelas regiões de Cuiabá e Província Serrana, no
Mato Grosso, até Bonito e Corumbá, no Mato Grosso do Sul
(Fig. V.12). Outro ramo de direção NW–SE ocorre desde Corumbá
até interior da Bolívia, onde recebe a denominação de Cinturão
Tucavaca, e é interpretado como um aulacógeno (Alvarenga
et al. 2000), constituindo sinclinal que separa o Cráton
Amazonas do Bloco Rio Apa.
Segundo Alvarenga et al. (2000), essa faixa apresenta
idade deposicional de 600-540 Ma e exibe zonação sedimentar,
tectônica e metamórfica, caracterizada pelos seguintes
compartimentos (de oeste para leste): 1 – Zona cratônica,
com estratos suborizontais; 2 – Zona pericratônica, com dobras
holomórficas de grande amplitude e extensão; e 3 – Zona
bacinal profunda, metamórfica, com dobras e empurrões com
vergência para oeste (Almeida, 1945, 1964, 1974; Alvarenga
e Trompette, 1992, 1993; Boggiani, 1990, 1997; Alvarenga et
al. 2000; Dardenne e Schobbenhaus, 2001). As zonas cratônica

e pericratônica são repositórias de depósitos sedimentares
típicos de bacias rifte e de antepaís, enquanto a zona bacinal
é sítio de uma sedimentação de bacia de margem passiva,
representada pelas rochas metassedimentares do Grupo Cuiabá.
Essas três zonas foram referidas por Alvarenga e Trompette
(1993) como: cobertura sedimentar de plataforma; zona externa
não dobrada, com pouco ou sem metamorfismo; e zona interna
metamórfica com intrusões graníticas, respectivamente.
Na compartimentação geotectônica aqui apresentada,
subdividiu-se a Faixa Paraguai em dois domínios litotectônicos
distintos: um domínio interno e outro externo.
O domínio interno abrange as associações pré-orogênicas
de fase rifte da (seqüência metavulcanossedimentar Nova
Xavantina), e de margem passiva (rochas metassedimentares
do Grupo Cuiabá).
A Seqüência Nova Xavantina está composta por rochas
metavulcânicas (máfica a intermediária), anfibolito, metatufo,
formação ferrífera, metachert, grafita filito grafitoso, quartzo
metarenito e mica xisto, com fácies transicionais entre as
vulcânicas e rochas sedimentares de margem passiva distais
que fazem parte do Grupo Cuiabá, na região de Bonito no
Mato Grosso do Sul.
O Grupo Cuiabá representa sistema deposicional de
plataforma profunda, composta dominantemente por depósitos
de granulação fina (filitos e metassiltitos), que formam ciclos
de turbiditos com intercalações de calcário, siltito laminado e
arenito, que se encontra dobrado e metamorfizado na fácies
xisto verde, exibindo uma estruturação marcada pelo
desenvolvimento de sistema de dobras e empurrões com
vergência em direção ao Cráton Amazonas, denominado
Sistema Província Serrana.
Esse sistema é caracterizado, na zona externa, por dobras
abertas, com planos axiais subverticais, que passam em direção
à zona interna a dobras inversas a isoclinais, com planos
axiais exibindo mergulhos suaves para sudeste (vergência no
sentido do Cráton) e também dobras assimétricas a isoclinais
com nítida vergência para as áreas internas da faixa dobrada,
em sentido oposto ao cráton (Almeida, 1964, 1984; Luz et al.
1980; Alvarenga, 1990; Alvarenga et al. 2000; Silva, 1990).
Este último autor propõe modelo evolutivo com base em
empurrões e retroempurrões para explicar essa dupla
vergência, o que é contestado por Alvarenga e Trompette
(1993).
No limite meridional dessa faixa, constata-se o
desenvolvimento do Sistema Contracional Bodoquena,
caracterizado por série de falhas inversas e dobras
submeridianas com mergulhos para leste, compondo zona
transpressional de grande estrutura arqueada em direção ao
Cráton Amazonas, cuja rampa frontal é delineada pelo Sistema
Província Serrana (Fig. V.12).
O domínio externo da Faixa Paraguai compreende os
sedimentos remanescentes da borda de margem passiva,
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